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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 8 maart 2022
De secretaris wnd.,
De voorzitter,

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

R.J. van der Zwaag
Burgemeester

Nr. Afd.

Onderwerp

01

BEST

Besluitenlijst
B&W week 08
2022
Kpi-onderzoek
informatiebeheer 20182020

02

BV

03

BV

Vaststellen
jaarrapportages 2021
integriteit

04

MO

Subsidie
Stichting
Voedselbank
Walcheren
2022

06

MO

Concept
antwoorden

Advies

Besluit

Vaststellen
besluitenlijst.

Conform.

1. Kpi-rapportage 20182020 voor kennisgeving
aannemen;
2. De formatie DIV op
orde brengen om de in
omvang en complexiteit
toenemende taken op
het gebied van
informatiebeheer nu en
in de toekomst goed te
kunnen uitvoeren;
3. Bij het doorlopen van
het proces kadernota en
begroting 2023 hiervoor
structureel middelen
vrijmaken en de raad
daarbij tegelijk
deelgenoot maken van
de aanbevelingen va de
KPI rapportage.
1. De jaarrapportages
2021 ambtelijke en
bestuurlijke integriteit
vast te stellen;
2. Beide jaarrapportages 2021 aan
de commissie integriteit aan te bieden;
3. Na bespreking in de
commissie integriteit de
rapportages ter
kennisgeving aan te
bieden aan de
gemeenteraad;
4. De jaarrapportages
openbaar te maken door
deze te publiceren op
intranet (intern) en de
gemeentelijke website
(extern).
1. Aan Stichting
Voedselbank Walcheren
een subsidie van €
3.800 te verlenen voor
2022.
2. De subsidie 2020
voor Stichting
Voedselbank Walcheren
vast te stellen op €
2.695.
3. De subsidie voor
2022 te dekken uit het
budget Armoedebeleid.
Instemmen met de
concept antwoorden op

Conform.

2

Conform.

Conform.

Conform.

08

09

Artikel 33vragen
PvdA/GroenLinks ‘Kosten
Energie’
OPRU Nieuwe
inzamelovereenkomsten
oud papier
RO
Instemmen
met
ondertekening
convenant
Recreatief
Zandfonds

10

DV

Beslissing op
bezwaarschrift

12

MO

Stand van
zaken Veerse
Toegang Wmo
en Jeugd

13

MO

Subsidie
Stichting
Kamermuziek
Zeeland 2022

14

DV

Aanbieding
evaluatie
Covid-19

15

OPRU Maatregelen
Van
Voorthuijs-

de artikel 33-vragen van
PvdA / GroenLinks over
energiekosten.
1. Nieuwe
inzamelovereenkomsten
oud papier af te sluiten
met vier inzamelaars.
1. In te stemmen met
het convenant
Recreatief Zandfonds.
2. Hiervoor een bedrag
van €360.226
beschikbaar te stellen.
3. Dit bedrag te dekken
uit het in de begroting
opgenomen budget.
4. De Burgemeester
machtigt wethouder
L. A. Roelse om het
convenant namens de
gemeente te
ondertekenen.
1. Het bezwaarschrift
ontvankelijk en gegrond
verklaren.
2. Het bestreden besluit
herroepen.
3. Via bijgevoegd
conceptbesluit het
verzoek om handhaving alsnog afwijzen.
1. Kennisnemen van het
Voortgangs-document
Veerse Toegang Wmo
en Jeugd
2. Ter kennis name
toesturen aan de Raad
1. Aan Stichting
Kamermuziek Zeeland
een subsidie te verlenen
van € 5.000 voor 3
zomer-concerten in de
gemeente Veere.
2. Deze subsidie te
dekken uit het budget
Welzijnsprogramma
Algemeen.
1. Het evaluatierapport
Covid-19 VRZ voor
kennisgeving
aannemen.
2. Het rapport
schriftelijk ter
kennisname voorleggen
aan de huidige raad.
1. Aanleggen van een
trottoir langs de Van
Voorthuijsenstraat ter
3

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

enstraat
Domburg

16

OPRU Vergoeding
aanpak
zwerfafval
2022

hoogte en aan de zijde
van het parkeerterrein.
2. Aanpassen en
realiseren van zes
parkeervakken voor
invaliden.
3. Aanpassen en
uitbreiden
fietsparkeerplaatsen.
4. Hiervoor een bedrag
van € 31.021
beschikbaar te stellen.
5.Dit bedrag te dekken
uit onderuitputting
stelpost parkeren.
6. De burgemeester
machtigt het
afdelingshoofd OPRU om
namens de
burgemeester de
overeenkomst voor de
uitvoering te
onderteken.
1. Verzoek doen tot
Conform.
vergoeding aanpak
zwerfafval 2022.
2. Vergoeding aanpak
zwerfafval van 2022 van
€ 25.124 gebruiken
voor:
a. inhuur Koos de
Vuilnisman voor
educatie op
basisscholen (€ 2.500)
b. inhuur mede-werkers
Orionis Walcheren voor
opruimen zwerfafval (€
12.000)
c. aanschaf middelen
voor burgers die
zwerfafval opruimen (€
2.459)
d. bijdrage aan
campagne Schoon
Walcheren (€ 4.165)
e. deelname verkiezing
schoonste winkelgebied
(€ 2.600)
f. monitoring uit laten
voeren door extern
bureau (€ 1.400)
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