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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 22 februari 2022
De secretaris wnd.,
De voorzitter,

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

R.J. van der Zwaag
Burgemeester

Nr. Afd.

Onderwerp

02

BV

Zeeuwse norm weerbare
overheid.

03

BV

Budgethouders-regeling
2022.

04

RO

Vouwafdekdeken zwembad
De Goudvijver.

05

OPRU Aanleg glasvezelkabel
gemeente Veere.

Advies
1. In te stemmen met de
intentieverklaring ‘Zeeuwse
norm weerbare overheid’;
2. De burgemeester volmacht
te verlenen om de
intentieverklaring namens
het college van B&W te
ondertekenen;
3. De raad te informeren
over de Zeeuwse norm
weerbare overheid via de
bijgevoegde raadsmemo;
4. Het MT opdracht te geven
om de Zeeuwse norm te
implementeren;
5. Volgend te zijn met
betrekking tot de ambtelijke
werkgroep.
1. De budgethoudersregeling Gemeente Veere
2022 vast te stellen.
1. Opdracht te verlenen voor
meerwerk voor het realiseren
van een vouwafdekdeken
voor het wedstrijd- en
instructiebad van zwembad
De Goudvijver voor een
bedrag van €72.000 (incl.
BTW).
2. Het meerwerk voor
€26.000 uit de post
onvoorzien binnen de
investering te dekken en het
overige te dekken door de
aanvullende SPUK subsidie
van
€37.000 en ISDE subsidie
van €9.000.
1. Instemmen met het
convenant aanleg glasvezel
gemeente Veere.
2. De hieruit voortvloeiende
leges van €127.310 bijramen
op budget werkzaamheden
kabels en leidingen.
3. Een toezichthouder
inhuren per 1 maart 2022
t/m 31 december 2022 voor
20 uur per week.
4. De kosten voor de inhuur
van de toezichthouder van €
60.400 dekken uit budget
werkzaamheden kabels en
leidingen.
5. De burgemeester machtigt
wethouder Wisse om het
convenant namens de
gemeente te ondertekenen.
2

Besluit
Conform.

Conform.
Conform.

Conform.

09

RO

Erkennen beroep op
verjaring.

10

RO

Verkoop kavels bedrijfsgrond
Oosterloo, Domburg.

11

DV

Aanvraag
omgevingsvergunning
bouwen woning Zoutelande.

1. Akkoord te gaan met de
Conform.
erkenningen van de beroepen
op verjaring volgens
bijgaande stukken.
2. De hiermee gepaard
gaande kosten voor rekening
te laten komen van de
verkrijgende partij.
1. De op tekening
Conform.
aangegeven bouwkavels A
t/m H , inclusief mandelige
wegen, te verkopen aan de
(medio juni 2021 ingelote) 8
gegadigden, tegen de eerder
vastgestelde prijs van €
300,- per m2 exclusief BTW
en de in de overeenkomst
vermelde voorwaarden;
2. Indien een van de
gegadigden de overeenkomst
niet aan (kan) gaan, het
afdelingshoofd RO te
mandateren de kavel te
verkopen aan de
eerstvolgende op de
lotingslijst tegen de
vastgestelde prijs en
voorwaarden, waarbij de
burgemeester het hoofd RO
tevens machtigt de
overeenkomst te
ondertekenen namens de
gemeente.
1. Medewerking verlenen aan Conform.
een afwijking van de regels
van het bestemmingsplan
“Buitengebied Veere” (t/m de
5e herziening) 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) en met
toepassing van art. 2.12,
eerste lid, sub a, onder 1
(binnenplanse
afwijkingsmogelijkheid)
2. Het afdelingshoofd van de
afdeling dienstverlening te
mandateren de afwijking te
verlenen voor het bouwen
van de woning met een
overschrijding van het
bouwvlak en het
overschrijden van de
maximaal toegestane
goothoogte (kruimelgeval) en
3

12

RO

14

BEST Besluitenlijst B&W week 06
2022.
RO
Raadstoezegging nr.
021000032 documenten
lotingsprocedure uitgifte
grond.

15

16

17

18

19

20

Borgstelling ten behoeve van
zorgwoningen Zorgstroom in
Serooskerke Oost.

het bouwen waarbij geen
gebruik van de bestaande
fundering wordt gemaakt
(binneplans).
1. Geen garantstelling te
verlenen aan Sonneborgh
voor de realisatie van 32
zorgwoningen voor
Zorgstroom in Serooskerke
Oost.
Vaststellen besluitenlijst

De gronduitgifteprocedure
2008 aan de raad te
verstrekken met de in de
bijgevoegde raadsmemo
gegeven toelichting daarop.
DV
geactualiseerde
1. De geactualiseerde
uitvoeringsmatrix Integrale
uitvoeringsmatrix Integrale
Veiligheid 2022.
veiligheid 2022 vaststellen
2. De raad in kennis stellen
via de ingekomen stukken .
MO
Vaststellen Nadere Regels
1. Instemmen met de Nadere
Wmo en Jeugd Veere 2022.
Regels Wmo en Jeugd Veere
2022.
2. Kennisnemen van de
adviezen van de Wmo-raad
Veere, Orionis Walcheren en
de
Sociale Cliëntenraad
Walcheren inzake de Nadere
Regels.
3. De raad over de Nadere
Regels informeren via
bijgevoegde raadsmemo.
OPRU Samenwerkingsovereenkomst 1. De
gemeente Veere / DNWG
samenwerkingsovereenkomst
groot onderhoud
aan te gaan tussen de
Cithershillsingel e.o. in
gemeente Veere en DNWG.
Koudekerke.
RO
Ontwerpbesluit vaststellen
1. Nota bodembeheer
Nota bodembeheer inclusief
inclusief
bodemkwaliteits-kaart voor
bodemkwaliteitskaart voor
wegbermen in de provincie
wegbermen in de provincie
Zeeland.
Zeeland in ontwerp
vaststellen.
2. Het ontwerpbesluit per
omgaande ter inzage leggen,
na voorafgaande
bekendmaking, voor een
periode van zes weken.
RO
Beantwoording vraag fractie
1. De vraag van de fractie
PvdA/GroenLinks met
PvdA/GroenLinks te
betrekking tot grondposities
beantwoorden door middel
gemeente Veere.
van een raadsmemo en het
verstrekken van bijgevoegde
eigendomskaart van de
gemeente Veere met daarbij
horende toelichting.
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Conform.

Conform.
Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

21

22

DV

Gebruik Accommodatie-app
1. De Accommodatie-app
door eigenaar tweede woning. verlenen voor het jaar 2022
en de eigenaar informeren
via bijgaande brief.
OPRU Gunningsadvies bouwrijp
1. De werkzaamheden voor
maken Nijverheidsweg
het bouwrijp maken van de
Domburg.
Nijverheidsweg Domburg
gunnen aan de laagste
inschrijver; J.D. Infra B.V.
voor het bedrag van €
242.000 (excl. btw);
2. Het bedrag dekken uit de
grondexploitatie Singelgebied
Domburg voor een bedrag
van € 240.344 en voor €
1.656 doorberekenen aan
derden;
3. Het afdelingshoofd OpRu
machtigen de benodigde
opdracht(en) te verstrekken
en namens de burgemeester
te ondertekenen.

5

Conform
besloten.
Conform
besloten.

