BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING
22 februari 2022, week 08
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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 maart 2022
De secretaris wnd.,
De voorzitter,

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

R.J. van der Zwaag
Burgemeester

Nr. Afd.
01
BEST

Onderwerp
Besluitenlijst B&W
week 07 2022
Principeverzoek
fietsenwinkel te
Koudekerke

03

RO

04

RO

Vervangen
slaapstranddhuisjes
Vrouwenpolder

05

RO

Verpachting
perenboomgaard,
Grijpskerke

Advies
Vaststellen besluitenlijst

Besluit
Conform.

1. In principe besluiten
Conform.
om op basis van artikel
4, lid 1, sub 9 van
bijlage II van het Bor
medewerking te
verlenen aan het gebruik
te Koudekerke als een
fietsenwinkel.
2. Dit specifieke gebruik
in het Bestemmingsplan+ te borgen met de
functieaanduiding
‘fietsenwinkel’.
1. In principe
Conform.
medewerking te
verlenen aan de
afwijkende maatvoering
van de te vernieuwen
slaapstrandhuisjes op
het strand bij
Vrouwenpolder met
toepassing van een
buitenplanse
afwijkingsprocedure,
mits:
a. er voldaan wordt aan
de overige regels in het
bestemmingsplan;
b. aangetoond wordt dat
er sprake is van een
goede ruimtelijke
ordening;
c. de kustvisiepartners
instemmen.
2. Instemmen met de
inhoud van bijgevoegde
brief.
1. Akkoord te gaan met Conform.
verpachting van het
perceel perenboomgaard
voor 1 jaar tegen de
getaxeerde waarde;
2. Gedurende deze periode eventuele
ontwikkel-ingen op dit
perceel verder te
onderzoeken op
haalbaarheid;
3. Wanneer aan het eind
van pachtperiode het
standpunt wat betreft
punt 2 nog niet duidelijk
is het perceel wederom
een jaar te verpachten;
4. De opbrengst van de
pacht van €1.671,56 te
2

07

RO

Verzoek
nieuwvestiging
kleinschalig
kampeerterrein te
Domburg
Toekomstbeeld
Bestemming Zeeland
2030

09

RO

11

RO

Raadsmemo
zoetwaterbeleid

12

RO

Variantenstudie
Serooskerke Oost

13

OPRU

Parkeerterrein voor
gratis parkeren bij
Zoutelande

14

BV

Voorstel capaciteit
Samenwerking
Belastingen.

doteren aan het budget
overige agrarische
zaken.
Geen medewerking
verlenen wegens strijd
met het provinciaal een
gemeentelijk beleid.
1. In te stemmen met
het Toekomstbeeld
Bestemming Zeeland
2030.
2. In te stemmen met
het versturen van
bijgaande brief.
3. Het Toekomstbeeld
Bestemming Zeeland
2030 ter kennisname
naar de gemeenteraad
te versturen.
1. Bijgevoegd
raadsmemo ter
kennisname naar de
gemeenteraad sturen.
1. In principe besluiten
om een
bestemmingsplan voor
Serooskerke Oost op te
stellen met drie clusters,
conform variant 1,
waarmee het onderwijs,
kinderopvang, sport en
zorg een plek wordt
geboden in de te
ontwikkelen MFA.
1. Aanwijzen van circa
60 parkeerplaatsen van
parkeerterrein "De
Branding" voor gratis
parkeren bij Zoutelande.
2. Informeren van de
raad via memo.
1. In te stemmen met
het voorstel van de
Samenwerking
Belastingen betreffende:
a. de toename van
werkzaamheden o.a.
door No Cure No Pay
(NCNP) bureaus,
b. de gevolgen van het
opstellen van strategische personeelsplanning voor 20222024 en
c. de noodzaak om te
investeren in het
gegevensbeheer van
basisregistraties.
2. In te stemmen met
3

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

15

RO

16

DV

17

DV

18

MO

19

MO

een wijziging van de
dienstverleningsovereenkomst.
3. Voor de hogere
bijdrage van Veere aan
de samenwerking in
2022 incidenteel een
bedrag van € 57.788
beschikbaar te stellen en
de dekking ervan te
regelen in de 1e
bestuursrapportage
2022.
4. De structurele
verhoging van de
bijdrage voor Veere
vanaf 2023 mee te
nemen in het Financieel
Perspectief 2023-2026.
Vaststelling
1. De uitgebreide
Conform.
uitgebreide
omgevingsvergunning te
omgevingsvergunning verlenen.
te Grijpskerke
Gemeentelijk
1. Aan het
Conform.
briefadres
gemeentehuis het
nevenadres Roosjesweg
6, Domburg toekennen.
2. Het nevenadres
Roosjesweg 6, Domburg
aanwijzen als
gemeentelijk briefadres.
Vaststellen
1. De voorgestelde
Conform.
prioriteiten
prioriteiten vaststellen.
Benoeming nieuw lid 1. De voorgedragen
Conform.
van de Wmo-Raad
kandidaat per 1 maart
per 1 maart 2022
2022 te benoemen als
lid van de Wmo-raad.
2. Uw besluit ter
kennisname sturen aan
de gemeenteraad via
bijgevoegd memo.
3. Akkoord te gaan met
de bijgevoegde brief aan
het nieuwe lid.
Wmo-raad jaarverslag 1. Akkoord gaan met het Conform.
2021 en begroting
jaarverslag 2021 en de
2022
begroting 2022 van de
Wmo-raad.
2. De Wmo-raad voor
2022 een bedrag van
€ 9.000 ter beschikking
stellen.
3. Deze bijdrage dekken
uit het budget ‘Wmo
algemeen’
4. Het bijgevoegde
raadsmemo met het
jaarverslag en de
begroting aan de raad
sturen.
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20

DV

Financiële regeling
tegemoetkoming
Corona Toegangs
Bewijs (CTB)

21

DV

Beslissing op verzoek
om handhaving

1. Kennisnemen van het Conform.
door het Rijk aan Veere
beschikbaar gestelde
budget van
€ 83.886 voor controle
Corona Toegangs Bewijs
(CTB);
2. De
uitvoeringsregeling
tegemoetkoming Corona
Toegangs Bewijs (CTB)
zoals in dit voorstel
beschreven bekrachtigen.
1. Het handhavingsConform.
verzoek toewijzen.
2. Conform bijgevoegd
conceptbesluit, een last
onder dwangsom
opleggen.
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