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L.A. Roelse, wethouder
drs. P.H.A. Brakman, gemeentesecretaris wnd.

Vastgesteld in de vergadering van 15 maart 2022
De secretaris wnd.,
De voorzitter,

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

R.J. van der Zwaag
Burgemeester
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Onderwerp

Advies

Concept antwoorden
Artikel 33 vragen VVD

1. Instemmen met de
concept antwoorden op de
artikel 33 vragen van
VVD.
Vaststellen lokale nota
1. Instemmen met de
Volksgezondheid 'Kern- lokale nota
gezond Veere 2022Volksgezondheid
2025’
‘Kerngezond Veere 20222025’;2. De activiteiten
uitvoeren binnen de
bestaande budgetten voor
volksgezondheid en
preventie;
3. Kennisnemen van het
advies van de Wmo-raad
en instemmen met de
beantwoording aan de
Wmo-raad;
4. De nota
volksgezondheid ter
vaststelling voorleggen
aan de raad.
Energietoeslag voor de
1. Instemmen met de
minima
regeling energietoeslag.
2. Vooruitlopend op de
rijksbesluiten de
energietoeslag van €200
voor minima uit te
betalen.
3. Het Dagelijks Bestuur
Orionis Walcheren (DB) te
mandateren de kaders
voor deze toeslag voor
Veere vast te stellen.
4. Het Dagelijks Bestuur
Orionis Walcheren mee te
geven dat hij hier zoveel
mogelijk moet aansluiten
bij de uitgangspunten van
het Veers minimabeleid.
5. Het bedrag, groot €
110.000, dat hiermee
gemoeid is te dekken uit
het budget
Armoedebeleid.
Overzicht
1. Kennisnemen van het
Omgevingsvergunningen overzicht van
omgevingsvergunningen
en vooroverleggen.
Memo aan de raad over Bijgaand concept
voortgang
Raadsmemo ter
bestuursopdracht
bespreking
betaalbaar wonen
Reflectieverslag GI1. Kennis te nemen van
functie Zeeland
het Reflectieverslag GI(evaluatie Intervence)
functie Zeeland.
2. Het verslag ter
kennisgeving door te
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sturen naar de
gemeenteraad.
Indexering
1. De financiële normering
normbedragen
in bijlage IV van de
Verordening
Verordening voorzieningen
voorzieningen
huisvesting onderwijs voor
huisvesting onderwijs
het jaar 2022 bij te stellen
gemeente Veere 2022
op basis van de
indexcijfers van de VNG;
2. De financiële normering
voor de klokuurvergoeding
bewegingsonderwijs voor
het jaar 2022 bij te stellen
op basis van het
indexcijfer van de VNG;
3. In het financieel
perspectief 2022 een
indexering van € 522.000
opnemen voor
investeringen
onderwijshuisvesting fase
1 project Maatschappelijke
Voorzieningen;
4. De kapitaallasten van
de indexering van €
13.833 opnemen in het
financieel perspectief als
autonome ontwikkeling.
Uitvoeringsprogramma
1. Het
Sport 2022 en
uitvoeringsprogramma
Jaarverslag Sport 2021
sport 2022 vast te stellen
2. Hier € 75.135,beschikbaar voor te
stellen.
3. Dit te dekken uit het
budget sportstimulering
4. De gemeenteraad te
informeren over het
uitvoeringsprogramma
sport 2022 en het
jaarverslag sport 2021
door middel van een
raadsmemo op de lijst van
ingekomen stukken.
Donatie Oekraïne.
1. Een bijdrage te doneren
aan Giro 555 van €
22.000 voor de hulp aan
Oekraïne.
2. De bijdrage te
verwerken in de 1e
bestuursrapportage 2022.
Voorstel partners
1. In te stemmen met het
Toeristische Impuls voor inhuren van een tijdelijke,
projectondersteuning
externe
projectondersteuner om
de bestaande en
toekomstige plannen
binnen Toeristische Impuls
te kunnen onderzoeken en
uitvoeren;
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BEST Besluitenlijst B&W week
09 2022
OPRU Verzoek tot aanwijzing
van Prinsepark als
locatie waar geparkeerd
mag worden op grond
van de Accommodatieapp
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Bezwaar tegen het
opleggen van last onder
bestuursdwang
ongegrond verklaren

2. Hiervoor in 2022 een
budget beschikbaar te
stellen van € 15.000
exclusief BTW;
3. Dit bedrag te dekken
uit het budget Toeristische
Impuls.
1. Afwijken van het advies Conform.
van commissie;
2. Bezwaar tegen het
opleggen van last onder
bestuursdwang ongegrond
verklaren middels concept
beslissing op bezwaar.
Vaststellen besluitenlijst.
Conform.
1. Prinsepark af te wijzen Conform.
als locatie waar
geparkeerd mag worden
op grond van de
Accommodatie-app;
2. Dhr. te informeren over
het afwijzen van zijn
verzoek en de redenen die
hieraan ten grondslag
liggen.
1. Lichtplan goedkeuren.
Conform.

Goedkeuring lichtplan
overloop-parkeerterrein
supermarkt Serooskerke
Faseren project
1. Instemmen met
Conform.
toegankelijke stranden
fasering van de uitvoering
van het project
toegankelijke stranden;
2. Een budget beschikbaar
te stellen van € 9.000
voor uitbreiding van het
project;
3. De bijdrage te dekken
uit het budget Toeristische
Impuls.
Deelname Badkoerier
1. Instemmen met
Conform.
2022
deelname aan de
Badkoerier;
2. Hiervoor bedrag
beschikbaar stellen van
€ 11.650;
3. Dit bedrag te dekken
uit het budget Toeristisch
gastheerschap en
regiomarketing.
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