BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING
8 februari 2022, week 6
Aanwezig zijn:
De
De
De
De
De

heer
heer
heer
heer
heer

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 15 februari 2022
De secretaris wnd.,
De voorzitter,

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

R.J. van der Zwaag
Burgemeester

Nr. Afd.
01

Onderwerp

Advies

Beslissen over invorderen 1. De verbeurde
van verbeurde
dwangsommen niet
dwangsommen.
invorderen.
2. Gemachtigde via
bijgevoegd
conceptbesluit hiervan
op de hoogte stellen.
MO
Subsidie Stichting Terra
1. Aan Stichting Terra
Maris Beleeftuin Kracht
Maris een subsidie van
van de Natuur
23.380 te verlenen
voor de Beleeftuin
Kracht van de Natuur.
Deze subsidie voor
10.000 te dekken uit
het budget Toeristische
Impuls.
2. Deze subsidie voor
13.380 te dekken uit
het budget Reserve
Leefbaarheid.
3. De beschikking voor
de beleeftuin te
ondertekenen.
OPRU Vragen Hart voor Veere
1. Instemmen met
26 januari 2022.
bijlage 1
“Beantwoording artikel
33 vragen betaald
parkeren Hart voor
Veere jan. 2022”.
SECR Besluitenlijst B&W week
Vaststellen
04 van 2022.
besluitenlijst

Conform.

07

SECR

Conform.

08

DV

09

RO

03

05

06

DV

Besluit

Besluitenlijst B&W week
05 2022.
Het verbouwen en
vergroten van de woning
in Domburg.

Bouw loods te
Aagtekerke.

Vaststellen
besluitenlijst
1. Meewerken aan de
benodigde afwijking
voor het vergroten van
de woning met
toepassing van artikel
2.12, lid 1, onder a
onder 2
2. De
omgevingsvergunning
verlenen.
1. De gevraagde
omgevingsvergunning
onder voorwaarden
verlenen
2. Voor de bestaande
bijgebouwtjes die niet
als vergunningsvrij
aangemerkt kunnen
worden afwijken van
het bestemmingsplan
met toepassing van
artikel 2.12 lid 1 sub a

2

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

12

RO

Aanleggen voedselbos te
Meliskerke.

13

DV

Het verbouwen van het
pand naar commerciële
ruimte en
verblijfsrecreatie

15

RO

Opdracht ontwerp
Omgevingsvisie Veere
2047

17

MO

Besteding geld Nationaal
Programma Onderwijs.

onder 2º van de Wabo
(bijlage artikel 4 Bor).
Totdat de
Landbouwnota is
vastgesteld, geen
medewerking te
verlenen aan het
aanleggen van een
voedselbos, wegens
strijd met het
bestemmingsplan
‘Buitengebied Veere’ en
de daarop gebaseerde
herzieningen.
Instemmen met de
inhoud van bijgevoegde
concept-brief.
1. Niet meewerken aan
een afwijking van
bestemmingsplan 'Kom
Vrouwenpolder' voor
het realiseren van
verblijfsrecreatie
2. De
omgevingsvergunning
weigeren
1. Instemmen met de
opdracht aan Schout
RV&B voor de
ondersteuning voor het
ontwerp van de
Omgevingsvisie Veere
2047.
2. Een bedrag
beschikbaar te stellen
van € 30.000.
3. Kosten te dekken uit
het in de begroting
opgenomen bedrag
voor de implementatie
Omgevingswet.
1. Primas Scholengroep
een eenmalige bijdrage
verlenen van € 72.100
voor het tegengaan van
onderwijsachterstanden
opgelopen door corona
2. Archipelscholen een
eenmalige bijdrage
verlenen van € 48.803
voor het tegen gaan
van
onderwijsachterstanden
opgelopen door corona
3. Eben Haezer een
eenmalige bijdrage
verlenen van € 18.236
voor het tegen gaan
van
onderwijsachterstanden
3

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

18

OPRU Koop minicontainers.

19

BV

Proces ‘auditen/onderzoek uitvoeren (intern)’
vaststellen

20

MO

Subsidies en afspraken
2022 besteding
rijksmiddelen
Volwassenen-educatie

21

RO

Verlenging
bebouwingstermijn
bouwkavel Grijpskerke.

opgelopen door corona
4. Berséba een
eenmalige bijdrage
verlenen van € 43.900
voor het tegen gaan
van
onderwijsachterstanden
door corona
5. Het RBL een
eenmalige bijdrage
verlenen van € 10.000
voor het begeleiden
van thuiszitters richting
onderwijs
6. Deze bijdragen
dekken uit de
rijksbijdrage NPO
7. Mandaat verlenen
aan afdelingshoofd om
de uitgaande
beschikkingen te
tekenen.
1. In te stemmen met
de koop van nieuwe
voorraad
minicontainers;
Ese B.V. te Nuenen
hiervoor opdracht te
geven.
2. De kosten van
€10.580 dekken uit de
post vuilverwerking ten
laste van de stelpost
onvoorzien.
In te stemmen met het
proces
‘auditen/onderzoek
uitvoeren intern’.
1. Als Walcherse
gemeenten Scalda een
subsidie te verlenen
van € 319.154 voor het
uitvoeren van het
activiteitenplan 2022.
2. Als Walcherse
gemeenten de
ZB/Taalhuis Walcheren
een subsidie te
verlenen van €
109.606 voor het
uitvoeren van het
activiteitenplan taalhuis
2022.
3. Beide bedragen
dekken uit de post
Educatiebudget
Walcheren.
1. Akkoord gaan met
verlening van uitstel

4

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

22

23

24

van de bouwplicht tot
31 oktober 2022
DV
Zelfevaluatie BRP en
Kennisnemen van de
Conform.
Reisdocumenten.
managementrapportages over de
zelfevaluaties BRP en
reisdocumenten en de
rapportages toesturen
aan het ministerie van
BZK en de Autoriteit
Persoonsgegevens.
MO
Vervolgproces voor het
Het dossier en proces
Conform.
verkennen van regionale van verkennen van
samenwerking/regiovisie. regionale
samenwerking/regiovisie met de gemeenten
Middelburg, Vlissingen
en Schouwen-Duiveland
overdragen aan het
nieuwe college.
OPRU Uitwerking amendement 1. instemmen met het
Conform.
verduurzamen
raadsmemo uitwerking
duintrappen.
amendement
verduurzamen
duintrappen.
2. het raadsmemo via
de lijst ingekomen
stukken verzenden aan
de gemeenteraad.

5

