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Onderwerp
Besluitenlijst B&W
week 12 2022
jaarverslag
commissie
bezwaarschriften
2021

Advies
Vaststellen besluitenlijst

1. Kennisnemen van het
jaarverslag 2021 van de
commissie bezwaarschriften
gemeente Veere.
2. De aanbevelingen van de
commissie bezwaarschriften
overnemen.
3. De gemeenteraad met de
bijgevoegde raadsmemo
informeren over het jaarverslag
2021 via de lijst van ingekomen
stukken.
Jaaroverzicht
1. Kennis nemen van het
klachten-behandeling jaaroverzicht
2021.
klachtenbehandeling 2021.
2. De aanbevelingen
overnemen.
3. De gemeenteraad met de
bijgevoegde raadsmemo
informeren over het
jaaroverzicht
klachtenbehandeling 2021via de
lijst van ingekomen stukken.
Algemeen
1. Op grond van artikel 2.12, lid
afwijkingsbesluit
1 onder a sub 1 Wet algemene
bestemmingsplannen bepalingen Omgevingsrecht en
opvanglocaties
artikel 4, onderdeel 9 van
vluchtelingen
bijlage II van het Besluit
Oekraïne.
omgevingsrecht een algemeen
afwijkingsbesluit nemen voor
het wijzigen van het gebruik van
bestaande bouwwerken,
eventueel in samenhang met
bouwactiviteiten die de
bebouwde oppervlakte of het
bouwvolume niet vergroten, als
opvanglocatie mits deze
opvanglocatie positief is
beoordeeld door de Werkgroep
Opvang Vluchtelingen Oekraïne
vluchtelingen.
2. Op grond van hoofdstuk 5
van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht niet
handhavend optreden tegen
positief beoordeelde
opvanglocaties die nog niet
beschikken over een
omgevingsvergunning als
bedoeld in beslispunt 1.
Subsidies steunfonds 1. De subsidies van het
culturele
steunfonds culturele
voorzieningen 2021. voorzieningen te verlenen
volgens bijlage 1.
2. De subsidies van het
steunfonds culturele
2

Besluit
Conform.
Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

12

RO

14

RO

16

BV

18

MO

19

BV

20

RO

voorzieningen vast te stellen
volgens bijlage 1 exclusief de
aanvraag van ZB Bibliotheek
van Zeeland en de Muziekschool
Zeeland.
3. De subsidies te dekken uit
het budget Cultuurprojecten.
4. De gemeenteraad via
bijgaande memo te informeren.
Huur gedeelte
1. instemmen met de huur van
kustparkeerterrein te een gedeelte kustparkeerterrein
Westkapelle
van het waterschap
Scheldestromen te Westkapelle,
groot 6.890 m2 via bijgaand
concept-addendum.
2. Hiervoor een bedrag van €
14.538 beschikbaar te stellen.
3. Dit bedrag te dekken uit de
stelpost parkeren.
Herbenoeming
1. besluiten tot herbenoeming
bestuurslid SSV.
van het bestuurslid van SSV.
2. betrokkene berichten over uw
besluit volgens bijgaande
conceptbrief.
Vaststellen
Het (verbijzonderde) interne
(verbijzonderde)
controleplan 2022 met
interne controleplan terugwerkende kracht per 1
2022
januari 2022 vast te stellen.
Het toetsingskader zoals
opgenomen in bijlage 4 van het
(verbijzonderde) interne
controleplan met terugwerkende
kracht per 1 januari 2022 vast
te stellen.
De auditcommissie het plan ter
kennisneming te sturen inclusief
bijgevoegd raadsmemo.
Aanvullende
1. Voor het subsidiejaar 2022
beschikking
een aanvullende subsidie
Vluchtelingen-Werk
verlenen van € 2.754 aan
Nederland
VluchtelingenWerk Nederland
subsidiejaar2022
voor de uitvoering van de
basisdienstverlening.
2. De subsidie dekken uit het
budget opvang asielzoekers.
Jaarverslag
1. Kennis te nemen van het
Samenwerking
jaarverslag 2021 van de
Belastingen 2021
Belastingsamenwerking.
2. Het jaarverslag en de
samenvatting ter kennisname
aan de raad aan te bieden en
het raadsmemo vast te stellen.
Aanvraag SIM1. In te stemmen met de offerte
subsidie ten behoeve van Historisch Groen Beheer
van Park Welgelegen voor het aanvragen van een
Serooskerke
SIM-subsidie voor Park
Welgelegen in Serooskerke
2. Hiervoor een budget
beschikbaar te stellen van
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€2.895.
3. Dit budget te financieren uit
het budget Park Welgelegen
voor €2.115 en €780 uit budget
Zeeuwse erfgoeddeal.
Positieve Gezondheid 1. Kennisnemen van de memo
Conform.
binnen de Zeeuwse
‘Inzetten op Positieve
Zorg Coalitie
Gezondheid’ van de Zeeuwse
Zorg Coalitie.
2. Instemmen met de
voorstellen die genoemd worden
in de memo.
3. De ambtelijke organisatie
opdracht te geven hieraan
verder uitwerking te geven.
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