BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING
25 januari 2022, week 04
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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 1 februari 2022
De secretaris wnd.,
De voorzitter,

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

R.J. van der Zwaag
Burgemeester
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Advies

Memo stand van zaken
duurzame energie

De gemeenteraad
informeren over de stand
van zaken duurzame
energie via bijgevoegd
memo.
Rapport onderzoek kleine Het Rapport onderzoek
windturbines
kleine windturbines ter
kennisname aanbieden aan
de gemeenteraad via de
lijst in gekomen stukken,
samen met bijgevoegd
raadsmemo.
B&W advies 1. De besluitvormingstabel
Besluitvormingstabel
voor 2022 vast te stellen;
2022
2. De tabellen voor te
leggen aan het presidium
van 31 januari a.s.
Lijst van toezeggingen
1. Instemmen met de
wijzigingen van de lijst van
toezeggingen
2. De lijst aan de raad
aanbieden in de
vergadering van 10
februari 2022.
Cliëntervaringsonderzoek 1. Vanaf 2022 het
Wmo en jeugd via
cliëntervaringsonderzoek
Ervaringwijzer
voor de Wmo en jeugd
uitvoeren via
Ervaringwijzer;
2. De kosten, € 10.441,
ten laste brengen van het
budget voor
cliëntervarings-onderzoek.
Parkeren Dishoek
1. Instemmen met de
beantwoording van de brief
Platform Dishoek.
Parkeren Dishoek
1. Gebruikmaken van de
bevoegdheid op grond van
artikel 9
Parkeerverordening om af
te wijken van de
verordening en parkeren
voor Duinlust Dishoek BV
tót 1 april 2024 gratis te
maken
2. Instemmen met de
beantwoording van de brief
van Duinlust Dishoek BV.
ZLM tour - Etappe door
1. Deel te nemen aan een
gemeente Veere
ZLM wieleretappe onder
voorbehoud van het
verlenen van de
vergunning.
2. Hier €7.500 voor
beschikbaar te stellen.
3. Dit te dekken uit
Toeristische projecten
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Accommodatie-app voor
eigenaar van een ‘oude’
tweede woning
Besluitenlijst B&W week
03 2022
B&W advies: Stand van
zaken sociaal domein

(€5.000) en
Sportstimulering (€2.500).
Accommodatie-app
verlenen.
Vaststellen besluitenlijst.

1. Instemmen met de
raadsmemo over de stand
van zaken in het sociaal
domein.
Formele bekrachtiging
1. Het formeel
Meldpunt Niet-Acuut als bekrachtigen van de
onderdeel AMVG
huidige inrichting van het
Meldpunt Niet-Acuut bij het
Zorg- en Veiligheidshuis
Zeeland en de daarmee
gepaard gaande taken. Het
besluit treedt, met
terugwerkende kracht, per
1 januari 2022 in werking.
Tijdlijn Project
Instemmen om bijgaande
Supermarkt Plus
raadsmemo - ter
Vrouwenpolder
beantwoording van
gestelde vragen tijdens de
raadsvergadering van 16
december 2021 - aan de
gemeenteraad te doen
toekomen.
Vasthouden aan eerder
1. Kennisnemen van
ingenomen standpunt
bezwaren van een andere
onrechtmatig gebruik
eigenaar over onrechtmatig
groenstrook te
gebruik en handhaving
Westkapelle
situatie;
2. Vasthouden aan eerder
ingenomen standpunt
betreffende handhaving en
geen verkoop groenstrook
gelegen;
3. Deze lijn ook volgen
binnen project
Grondgebruik wanneer in
fase 5 het onrechtmatig
gebruik binnen dit gebied
wordt opgepakt.
Vaststellen wijzigingsplan 1. Het wijzigingsplan te
te Domburg.
Domburg vast te stellen.
Verzoek suppletie
De Raad voorstellen om:
uitkering niet
Een verzoek tot suppletie
gesprongen explosieven. uitkering in te dienen bij
Ministerie van BZK voor
een vergoeding in de
kosten (€ 21.494, 68% van
de gemaakte kosten) van
onderzoek naar Niet
Gesprongen
Explosieven(NGE).
Vlagprotocol
Vaststellen Vlagprotocol.
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Wijzigen agrarische
bestemming van het
perceel te Oostkapelle
naar een
woonbestemming.
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Wijziging uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2022
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Bezwaar afwijzing
individuele voorziening

1. In principe medewerking Conform.
te verlenen aan het
wijzigen van de
bestemming ‘Agrarisch met
waarden –
Landschapswaarden’ naar
‘Wonen’ met de aanduiding
‘specifieke vorm van
wonen - voormalig
agrarisch bedrijf’ door
middel van het bijgevoegde
conceptontwerpwijzigingsplan;
2. De zienswijzenprocedure
ontwerpwijzigingsplan te
Oostkapelle te starten;
3. Bijgevoegde
overeenkomst voor het
verhaal van de kosten en
eventuele planschade als
gevolg van het
wijzigingsplan af te sluiten.
1. de wijziging op het
Conform.
uitvoeringsbesluit
Afvalstoffenverordening
2022 vast te stellen;
2. dit nieuwe besluit te
publiceren.
1. Het bezwaarschrift
Conform.
ontvankelijk maar
ongegrond verklaren.
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