BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING
22 maart 2022, week 12
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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 29 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

OPRU Overeenkomst
verplaatsing supermarkt

1. Aangaan van de
anterieure
overeenkomst tot het
verplaatsen van de
supermarkt;
2. Aanbieden van
perceel Vrouwenpolder
sectie L nr. 729
gedeeltelijk ter grootte
van circa 1.296m2
gelegen aan de N57,
zoals opgenomen in
de anterieure
overeen-komst art. 9
en de model verkoopovereenkomst.
BEST Besluitenlijst B&W week
Vaststellen
11 2022
besluitenlijst
RO
Uitbreiden kleinschalig
Met toepassing van de
kampeerterrein te
wijzigingsbevoegdheid
Vrouwenpolder
de procedure tot het
wijzigen van het
aantal (permanente)
standplaatsen op het
kleinschalig
kampeerterrein
starten met het ter
inzage leggen van het
ontwerpbesluit.
RO
Aanvullend budget en
1. Besluiten om
aannemingsovereenkomst aanvullend een bedrag
Halve Maan
van bruto € 495.000
(incl. BTW)
beschikbaar te stellen
voor de renovatie van
de Halve Maan in
Oostkapelle;
2. De kapitaallasten
van deze extra
investering (na aftrek
van € 27.000 ISDE
subsidie) geraamd op
€ 21.762 te dekken uit
de stelpost
maatschappelijke
voorzieningen;
3. De raad voor te
stellen om het extra
investeringskrediet
beschikbaar te stellen;
4. In de
commissievergadering
MO van 5 april 2022
toestemming vragen
om een aannemingsovereenkomst af te
sluiten met
Bouwbedrijf Schrijver
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voor het uitvoeren van
de werkzaamheden.
Aanvraag
1. Afwijken van de
omgevingsvergunning
regels van het
voor het plaatsen van een bestemmingsplan Kom
dakkapel
Domburg met
toepassing van art.
2.12, eerste lid sub a
onder 2° i.c.m. art. 4,
eerste lid van bijlage
II van het Besluit
omgevingsrecht;
2. De omgevingsvergunning verlenen.
Beslissing op
1. Conform bijgevoegd
bezwaarschriften
conceptbesluit, een
beslissing op de
bezwaarschriften
nemen;
2. Bezwaarmaker via
bijgevoegd conceptbesluit hiervan op de
hoogte stellen.
Aanvraag
1. Medewerking
omgevingsvergunning
verlenen aan het
voor de bouw van een
afwijken van het
woning.
bestemmingsplan met
toepassing van artikel
2.12, eerste lid sub a
onder 1°
(binnenplanse
afwijking) voor het
overschrijden van de
maximale goot- en
bouwhoogte;
2. De omgevingsvergunning verlenen
omdat de aanvraag
voldoet aan de regels
van het bestemmingsplan voor de molenbiotoop voor het
vervangen van een
bestaand bouwwerk.
Verzoek om instemming
1. Instemmen met het
uitbreiding paviljoen te
verzoek van Kernteam
Vlissingen
Kwaliteitskust.
Beslissingen op zes
1. De
bezwaarschriften tegen
bezwaarschriften die
omgevingsvergunning
gericht zijn tegen uw
voor de bouw van een
besluit van 5 oktober
zomerwoning op het
2021, in
adres te Westkapelle.
overeenstemming met
het advies van de
commissie
bezwaarschriften,
ongegrond verklaren
en het bestreden
besluit in stand laten;
2. Het verzoek van
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bezwaarmaker sub 2
om toekenning van
proceskosten afwijzen.
MO
Concept antwoorden
1. Instemmen met de Conform.
Artikel 33 vragen
concept antwoorden
PvdA/GroenLinks op de artikel 33
Steunfonds cultuur
vragen van
PvdA/GroenLinks
OPRU Opdracht
1. PLANTERRA
Conform.
groenbeleidsplan / groen- opdracht te geven
beheerplan
voor het opstellen van
een Groenbeheer- en
groenbeleidsplan;
2. Hiervoor een
bedrag van € 47.394
beschikbaar te stellen
Dit bedrag te dekken
uit het budget
beheerplannen
openbare ruimte;
3. Het afdelingshoofd
Openbare Ruimte
machtigen de
benodigde opdrachten
te verstrekken en te
ondertekenen.
OPRU Wijizigen busroute
1. In
Conform.
Serooskerke en aanleg
overeenstemming met
nieuwe halte met keerlus provincie en
Connexxion de
busroute door
Serooskerke wijzigen;
2. Een bushalte en
keermogelijkheid
realiseren aan de
Kadetweg met als doel
de busroute te
verplaatsen uit de
bebouwde kom van
Serooskerke;
3. Hierbij
kennisnemen van het
positief advies van het
OPOV;
4. Beginnen aan de
werkvoorbereiding
voor het realiseren
van een bushalte en
keer-mogelijkheid aan
de Kadetweg met als
doel de busroute te
verplaatsen uit de
bebouwde kom van
Serooskerke;
5. De gemeenteraad
voorstellen een krediet
ter beschikking te
stellen van €117.000
euro;
6. Dit krediet af te
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schrijven in 10 jaar;
7. De kapitaallasten
van
€ 12.870 te dekken uit
de bestaande en reeds
beschikbare budgetten
halteplan OV mindervaliden, GVVP en
kleine
verkeerskundige
aanpassingen en
structureel
onvoorzien.
OPRU Levering van een
1. Aanschaf van een
Conform.
maaimachine
kleine zitmaaimachine
voor cluster
Uitvoering;
2. Opdracht gunnen
aan Gebr. Weststrate
uit Koudekerke;
3. Een krediet
beschikbaar stellen
van € 27.535;
4. De kapitaallasten
van € 5.782 dekken
uit de budgetten zoals
opgenomen in de
begroting en
structureel
onvoorzien;
5. De inruilwaarde van
€ 6.000 toevoegen
aan eenmalig
onvoorzien;
6. Het afdelingshoofd
Openbare Ruimte
machtigen de
benodigde opdracht te
verstrekken en te
ondertekenen.
MO
Subsidie Stichting
1. Aan Stichting
Conform.
Popmonument 2022
Popmonument een
subsidie van € 5.000
te verlenen voor een
muziekfestival in
Middelburg en Veere;
2. Deze subsidie te
dekken uit het budget
Welzijnsprogramma
Algemeen.
RO
Vaststellen Nota
1. Nota bodembeheer Conform.
bodembeheer inclusief
inclusief
bodemkwaliteitskaart voor bodemkwaliteitskaart
wegbermen in de
voor wegbermen in de
provincie Zeeland
provincie Zeeland
actualisatie 2020
actualisatie 2020 voor
vaststelling
voorleggen aan de
gemeenteraad.
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FG Jaarverslag

1. Kennisnemen van
het jaarverslag van de
Functionaris
Gegevensbescherming.
Aanwijzen ambtenaren
1. Aanwijzen als
voor verklaring onder ede ambtenaar ten
overstaan van wie een
verklaring onder eed
of belofte kan worden
afgelegd.
Sportambassadeur 2022 - 1. t/m 31 december
Verlengen
2022 aan te stellen als
sportambassadeur van
de gemeente Veere.
2. € 1.000 werkbudget
beschikbaar te stellen
uit het budget
Sportstimulering.
Afwijzing collectief
Afwijzen aanvraag
vervoer
collectief vervoer.
Regionaal programma
1. Instemmen met het
educatievoorziening 2022 regionaal programma
educatievoorziening
2022.
Afwijzing aanvraag
Afwijzen aanvraag
huishoudelijke hulp
huishoudelijke hulp
Vooroverleg realiseren
1. In principe
dak op bestaande
medewerking verlenen
aanbouw in Zoutelande
aan afwijking van de
regels van het
bestemmingsplan “De
Tienden II”' 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);
2. Het afdelingshoofd
te mandateren de
afwijking te verlenen
voor realiseren van
gevraagde dak op de
bestaande aanbouw.
Verlenging contract
1. De overeenkomst
vraagafhankelijk vervoer voor vraagafhankelijk
met Taxi de Vlieger
vervoer met Taxi de
Vlieger Zierikzee B.V
te verlengen tot en
met 31 juli 2024;
2. Taxi de Vlieger over
het besluit tot
verlenging te
informeren met de
bijgevoegde brief.
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