BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING
1 februari 2022, week 05
Aanwezig zijn:
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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 08 februari 2022
De secretaris wnd.,
De voorzitter,

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

R.J. van der Zwaag
Burgemeester

Nr. Afd.

Onderwerp

Advies

01 OPRU Onderzoek
geluidsbelasting
Domburg.

Conform.

05 RO

Conform.

07 MO
08 RO

09 MO

10 DV

1. Onderzoek doen naar
de geluidsbelasting langs
de weg in Domburg en
onderzoeken mogelijke
maatregelen.
2. De kosten a
€ 4.850,- worden
gedragen door de post
‘eenmalig onvoorzien’.
Uitbreiden hotel te Veere. 1. Geen medewerking
verlenen aan het
vergroten van het hotel,
wegens strijd met het
bestemmingsplan ‘Stad
Veere’, omdat er geen
sprake is van een
waardevolle toevoeging in
het beschermd
stadsgezicht.
2. Instemmen met de
inhoud van bijgevoegde
concept-brief.
Afwijzing aanvraag
Afwijzen aanvraag
trainingskosten
trainingskosten assistentie
assistentie / hulphond.
/ hulphond.
Klacht in verband met
1. Klacht ontvankelijk en
schending privacy van
ongegrond verklaren
cliënten van klager.
overeenkomstig het
advies van de
Klachtencommissie.
Beschikbaar stellen
1. Instemmen met het
structurele extra gelden
voorstel om de vanuit de
aan Anti-Discriminatie
Rijksoverheid beschikbaar
Bureau (ADB) Zeeland.
gestelde
gelden structureel te
bestemmen ter
versterking van het AntiDiscriminatie Bureau
Zeeland. Voor Veere gaat
het om een bedrag van €
8.801,-.
2. In overleg treden met
het Anti-Discriminatie
Bureau Zeeland over de
nadere invulling van de
uitvoering op het gebied
van preventie,
voorlichting, projecten en
beleid.
3. De bijdrage dekken uit
structureel onvoorzien.
Organisatie
Voor de
Gemeenteraadsverkiezing Gemeenteraadsverkie2022.
zing op 16 maart 2022:
1. de stemlokalen
aanwijzen en de indeling
van de stembureaus
vaststellen;

Besluit

2

Conform.
Conform.

Conform.

Conform.

11 RO

Plaatsing van een
schotelantenne.

12 RO

Erkennen beroep op
verjaring.

2. de voorzitters, de
stembureauleden, plv.
stembureauleden (tellers)
en waarnemers
benoemen;
3. de taken van de
stembureauleden bepalen,
waarbij geldt dat de
stembureauleden elkaar
voor alle taken kunnen
vervangen, m.u.v. de
gastheer/gastvrouw;
4. het hoofd afdeling
Dienstverlening
mandateren om een
stembureau in te stellen
en de zittingstijden vast te
stellen of te wijzigen;
5. alle medewerkers in
vaste dienst van de
gemeente Veere
aanwijzen als reserve
stembureaulid;
6. De kosten komen ten
laste van het budget
verkiezingen.
1. Geen medewerking te
Conform.
verlenen, omdat er geen
sprake is van
internetverbetering in het
buitengebied. Daarnaast is
de schotelantenne met
hekwerk in strijd met het
bestemmingsplan.
2. Instemmen met de
inhoud van bijgevoegde
concept-brief.
1. Akkoord te gaan met
Conform.
de erkenningen van de
beroepen op verjaring
volgens bijgaande
stukken.
2. De hiermee gepaard
gaande kosten voor
rekening te laten komen
van de verkrijgende partij.
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