BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING
15 maart 2022, week 11
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 22 maart 2022
De secretaris wnd.,
De voorzitter,

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

R.J. van der Zwaag
Burgemeester
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Advies

MO

Toekomstbestendigheid 1. De intentie uit te
van het Marie Tak van spreken om de huidige
Poortvliet - museum.
locatie van Het Marie Tak
van Poortvliet - museum
als uitgangspunt te
nemen voor het
toekomst-bestendig
maken van het museum;
2. De uitwerking hiervan
samen met het museum
invulling te geven;
3. De gemeenteraad
hierover te informeren
door middel van een
raadsmemo.
RO
Wijzigen kleinschalig
Met toepassing van de
kampeerterrein te
wijzigingsbevoegdheid de
Meliskerke
procedure tot het
wijzigen van het aantal
permanente
standplaatsen op het
kleinschalig
kampeerterrein starten
met het ter inzage leggen
van het ontwerpbesluit.
DV
Het bouwen van een
1. Een bijgebouw
woning
toestaan van 3,2 meter in
plaats van 3 meter via
een binnenplanse
afwijking.
BEST Besluitenlijst B&W
Vaststellen besluitenlijst
week 10 2022
OPRU Aanbesteding belijning 1. Raamovereenkomst
en markering 2022onderhoud van markering
2025 gemeente Veere en belijning gunnen aan
H4A Infratechniek BV
(h.o.d.n. W.J. de Bruijn
wegmarkeringen) voor
een periode van twee
jaar met de mogelijkheid
om twee keer te
verlengen met één jaar;
2. De burgemeester
machtigt het
afdelingshoofd openbare
ruimte om namens hem
de raamovereenkomst te
ondertekenen;
3. Afdelingshoofd
mandateren om nadere
opdrachten binnen deze
raamovereenkomst te
verstrekken.
DV
Vaststellen
1.Vaststellen
selectiedocument voor selectiedocument
het houden van een
overeenkomstig
bijgesloten concept
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Besluit
Conform.
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Conform.
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Historische markt op de
Kaai en Markt in Veere
Ontwerp-begroting
2023 Regionale
Uitvoeringsdienst
Zeeland

1. De gemeenteraad
voorstellen in te stemmen
met de ontwerpbegroting
en geen zienswijzen in te
dienen.
Kwaliteitskader Veerse 1.Instemmen met het
schoolgebouwen
concept Kwaliteitskader
schoolgebouwen en ter
vaststelling aan te bieden
aan de gemeenteraad;
2.Het Kwaliteitskader van
toepassing te verklaren
voor het ontwikkelen van
nieuwe schoolgebouwen;
3.Het Kwaliteitskader te
koppelen aan het huidige
Integraal
Huisvestingsplan
Onderwijs (IHP) Veere en
in dezelfde cyclus mee te
nemen voor evaluatie,
bijstelling en verdere
ontwikkeling en aan te
passen bij gewijzigde
wetgeving.
Bijdrage Zeeland
1. Instemmen met het
Regatta 2022
leveren van een bijdrage
aan Zeeland Regatta in
2022;
2. Hiervoor een bedrag
van € 5.000 beschikbaar
stellen;
3. Deze kosten dekken uit
het budget Toeristische
Projecten (€ 2.000,-), het
budget Sportstimulering
(€ 2.000,-) en het budget
Duurzaamheidsplan
(€ 1.000,-).
Raadsmemo Voortgang 1. Instemmen met
Vaart in Veiligheid
bijgevoegde raadsmemo
en deze ter kennisname
brengen van de raad.
Kennis nemen en ter
1. Kennis nemen van het
inzage leggen project
conceptSanering Wegverkeers- saneringsprogramma
lawaai
Sanering
Wegverkeerslawaai;
2. Instemmen met de
uitgangspunten uit de
Rapportage (bijlage 3),
hoofdstuk 2;
3. Ter inzage leggen van
het conceptsaneringsprogramma
Sanering
Wegverkeerslawaai.
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Besluit op
handhavingsverzoek
van de heer wonende
in Serooskerke

1. Het ingediende
Conform.
handhavingsverzoek in
overeenstemming met de
bijgevoegde conceptbrief
afwijzen.
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