BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING
18 januari 2022, week 03
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R.J. v.d. Zwaag, burgemeester
C. Maas, wethouder
P.A.C. Wisse, wethouder
L.A. Roelse, wethouder
drs. P.H.A. Brakman, gemeentesecretaris wnd.

Vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2022
De secretaris wnd.,
De voorzitter,

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

R.J. van der Zwaag
Burgemeester

Nr. Afd.

Onderwerp

01

OPRU Vervangen lichtmasten en
armaturen openbare
verlichting 2022

02

DV

03

OPRU Opdracht schoonmaak
openbare toiletten

04

MO

Vaststelling subsidie 2020
Stichting Dorpscentrum
Biggekerke en exploitant
Dorpshuis Biggekerke (MFA
Onderdak)

05

MO

Subsidie Welzijn Veere
uitvoering Wet Inburgering

Verslag jaarwisseling 20212022

Advies
1. Krediet van €134.250
beschikbaar stellen voor het
vervangen van armaturen voor
openbare verlichting 2022.
2. Krediet van €106.000
beschikbaar stellen voor het
vervangen van lichtmasten
voor openbare verlichting
2022.
3. De kapitaallasten dekken uit
de budgetten zoals opgenomen
in de begroting.
1. instemmen met de
conclusies en aanbevelingen
uit het verslag van de
jaarwisseling 2021-2022;
2. Het verslag van de
jaarwisseling 2021-2022 voor
kennisgeving aannemen;
3. Het verslag van de
jaarwisseling 2021-2022 delen
met de stads- en dorpsraden,
de Veiligheidsregio Zeeland, de
Politie en Stichting Welzijn
Veere;
4. De raad in kennis stellen via
de ingekomen stukken .
1. Overeenkomst voor
dagelijkse schoonmaak van
alle openbare toiletten te
gunnen aan Asito; 2. Hiervoor
budget beschikbaar te stellen
voor € 160.000;
3. Dit bedrag te dekken ten
laste van schoonmaakbudget
openbare toiletten; 4.Het
afdelingshoofd openbare
ruimte te machtigen de
benodigde opdrachten na
besluit te verstrekken en
namens de burgemeester te
ondertekenen.
1. Subsidie 2020 Stichting
Dorpscentrum Biggekerke vast
te stellen op € 4.000 (= gelijk
aan ontvangen voorschot);
2. Subsidie 2020 exploitant
vast te stellen op € 5.200 en
exploitant € 1.815 terug laten
betalen en toe te voegen aan
onvoorziene eenmalige lasten.
1. In te stemmen met de
prestatieafspraken voor
Welzijn Veere voor de
uitvoering van de
maatschappelijke begeleiding
en
participatieverklaringstrajecten
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voor de Wet Inburgering 2021.
2. Het uitvoeringsplan Nieuwe
Wet Inburgering door Welzijn
Veere 2022 voor kennis
aan te nemen.
3. Hiervoor een subsidie te
verstrekken van
€ 119.264 voor 2022.
4. De subsidie te dekken uit
het budget voor Asielzoekers.
RO
Legaliseren van de verbouw- 1. In principe besluiten om op Conform.
activiteiten en het gebruik
basis van artikel 4, lid 1, sub 9
van een loods te Meliskerke
van bijlage II van het Bor
medewerking te verlenen aan
het gebruik van de loods te
Meliskerke voor opslag en
enkele kluswerk-zaamheden
ten behoeve van een
afbouwbedrijf.
2. In principe besluiten om op
basis van artikel 4, lid 1, sub 4
van bijlage II van het Bor
mede-werking te verlenen aan
de reeds uitgevoerde
werkzaamheden aan de loods
te Meliskerke.
3. Het afdelingshoofd
Dienstverlening in dit
specifieke geval te mandateren
de vergunning te verlenen.
MO
Vaststelling subsidie
1. De subsidie voor Stichting
Conform.
Stichting Popmonument
Popmonument vast te stellen
op het gegeven subsidiebedrag
van € 3.000.
SECR Besluitenlijst B&W week 02- Vaststellen besluitenlijst
Conform.
2022
DV
Benoeming ambtenaar van
1. Benoemen als ambtenaar
Conform.
de burgerlijke stand
van de burgerlijke stand voor
de periode dat zij in dienst is
van de gemeente Veere.
MO
Aanvullende subsidie
1. Voor 2022 een aanvullende Conform.
VluchtelingenWerk Zuidwest- subsidie verlenen van €13.815
Nederland 2022
voor VluchtelingenWerk
Zuidwest-Nederland voor de
‘vestiging’ en pre-vestiging van
statushouders en daaraan
verbonden essentiële
praktische regelzaken.
2. De subsidie dekken uit het
budget asielzoekers
RO
Ontwerp-inpassingsplan Net 1. De gemeenteraad te
Conform.
op zee IJmuiden Ver Alpha
informeren via bijgevoegde
raadsmemo.
2. De ingekomen brief van het
ministerie EZK te voorzien van
de raadsmemo en op de lijst
ingekomen stukken (lis) te
plaatsen.
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Organisatie
1. In te stemmen met het
Conform.
Routebureau/routenetwerken voorstel het routebureau ook
Zeeland m.i.v. 2022.
in 2022 bij de provincie
Zeeland onder te brengen;
2. Overeenkomst aan te gaan
voor beheer en onderhoud van
de routenetwerken in 2022;
3. Kennis te nemen van
ontwikkelingen voorgenomen
structuur routenetwerken en
routebureau 2023 en advies
Rho adviseurs en het op te
stellen ontwikkelplan af te
wachten;
4. Beschikbaar te stellen een
bijdrage van € 2.300 voor de
(gezamenlijk) inhuur van een
adviseur (linking pin);
5. De bijdrage ten laste te
brengen van het budget
toeristisch project.
Subsidie 2022 Stichting
1. In te stemmen met de
Conform.
Dorpscentrum Biggekerke en begroting 2022 van de
exploitant Dorpshuis
Stichting Dorpscentrum
Biggekerke
Biggekerke en een voorschot
op de exploitatiebijdrage 2022
aan de Stichting te verlenen
van
€ 7.670;
2. In te stemmen met de
begroting 2022 van de
exploitant Dorpshuis
Biggekerke en een voorschot
op de exploitatiebijdrage 2022
aan de exploitant te verlenen
van
€ 5.200;
3. De te verlenen subsidies
dekken ten laste van bestaand
budget MFA Onderdak;
4. Hoogte exploitatiebijdragen
in 2022 evalueren.
Vooroverleg realiseren
1. In principe meewerken aan Conform.
aanbouw aan woning te
afwijking van de regels van het
Oostkapelle
bestemmingplan met
toepassing van art. 2.12,
eerste lid sub a, onder 2 Wabo
met gebruikmaking van bijlage
II, artikel 4,
lid 1, Bor (buitenplanse
afwijkingsmogelijkheid binnen
de reguliere procedure);
2. Het afdelingshoofd van de
afdeling dienstverlening te
mandateren de afwijking te
verlenen voor het
overschrijden van de maximaal
te bebouwen oppervlakte voor
aan- en uitbouwen en
bijgebouwen.
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MO

Subsidie Stichting Media
Walcheren 2022
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MO

Opdrachtverstrekking Wet
Kinderopvang 2022

18

MO

Overeenkomst trapliften

1. Aan Stichting Media
Conform.
Walcheren een subsidie van €
17.712 te verlenen voor 2022.
2. Deze subsidie te dekken uit
het budget Mediabeleid
Algemeen.
1. GGD Zeeland opdracht
Conform.
verlenen de inspecties Wet
Kinderopvang voor het jaar
2022 uit te voeren.
2. De kosten hiervan dekken
uit budget regeling
Kinderopvang.
1. Instemmen met de
Conform.
overeenkomst met Otolift voor
trapliften. Zie bijlage 1.
2. Instemmen met afwijken
van intern inkoopbeleid.
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