BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING
5 april 2022, week 14
Aanwezig zijn:
De
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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 12 april 2022
De secretaris wnd.,
De voorzitter,

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

R.J. van der Zwaag
Burgemeester

Nr. Afd.
03

BV

04

MO

Onderwerp

Advies

Besluit

Besluit-vormingstabel 1. De
Conform.
2022
besluitvormingstabel
voor 2022 vast te
stellen;
2. De tabellen voor te
leggen aan het
presidium van 11 april
a.s.
Huisvesting en
1. De werkgroep
Conform.
opvang Oekraïense
Vluchtelingen Oekraïne
vluchtelingen
de opdracht te geven
om huisvesting en
opvang te realiseren
voor Oekraïense
vluchtelingen conform
de opdracht vanuit het
ministerie van Justitie
en Veiligheid.
2. De burgemeester als
bestuurlijk
opdrachtgever te
benoemen.
3. De
gemeentesecretaris als
ambtelijk opdrachtgever
te benoemen.
4. Het afdelingshoofd
Maatschappelijke
Ontwikkeling (MO) als
ambtelijk
opdrachtnemer te
benoemen.
5. Orionis te
mandateren voor het
verstrekken van
leefgeld aan Oekraïense
vluchtelingen conform
de landelijke richtlijnen.
6. Het coördineren en
ondersteunen en van
vrijwilligersinitiatieven
rondom huisvesting en
opvang van Oekraïense
vluchtelingen te
beleggen bij Stichting
Welzijn Veere.
7. De raad voor te
stellen een budget van
€100.000 beschikbaar
te stellen voor het
bekostigen van
woonruimte en andere
noodzakelijke kosten
voor de eerste opvang
en aanverwante zaken.
8. Dit budget te dekken
uit de Algemene
Reserve.
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9. De raad voor te
stellen een budget van
€100.000 beschikbaar
te stellen voor het
verstrekken van
leefgeld aan Oekraïnse
vluchtelingen.
10. Dit budget te
dekken uit de Algemene
Reserve.
11. De raad voor te
stellen een budget van
€100.000 vrij te maken
voor inzet van extra
fte's voor
werkzaamheden van de
werkgroep, Orionis
en/of Stichting Welzijn
Veere.
12. Dit budget te
dekken uit de Algemene
Reserve.
13. Voor de zomer van
2022 indien nodig een
meer specifieke
bestuursopdracht te
verstrekken aan de
werkgroep
Vluchtelingen Oekraïne.
14. De raad te
informeren door middel
van de bijgevoegde
raadsmemo.
06

RO

Ondertekening
samenwerkingsconvenant OZO

08

RO

Legaliseren 2
recreatieve
appartementen
Westkapelle.

1. Instemmen met het
Conform.
samenwerkingsconvenant Overleg
Zeeuwse Overheden.
1. De beide
Conform.
appartementen
legaliseren bij de
eerstvolgende
herziening van het
bestemmingsplan 'Kom
Westkapelle' door 1
appartement aan te
merken als ‘zomerhuis’
en de andere onder een
maatwerkregel te
brengen.
2. Als voorwaarden
stellen dat parkeren
door de gasten op eigen
terrein plaats vindt en
dat geen verdere
uitbreiding van de
verhuur via bijvoorbeeld
kamerverhuur plaats
vindt.
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10

BV

11

RO

12

14

Beslissing op Wobverzoek
openbaarmaking
documenten
voorbereidings-besluit
Kaasboerweg
Herijken lijst
Cultuurhistorisch
waardevolle panden
2017

Het Wob-verzoek
afwijzen.

Conform.

1. De lijst
Conform.
cultuurhistorisch
waardevolle panden,
zoals vastgelegd in
2017, te herijken.
2. Hiervoor Erfgoed
Zeeland opdracht te
geven om te adviseren
bij het herijken van de
lijst.
3. Daarvoor een budget
beschikbaar te stellen
van € 11.270,4. De kosten te dekken
uit het budget Zeeuwse
Erfgoeddeal.
MO
Samenwerkings1. De geactualiseerde
Conform.
afspraken Veilig Thuis bestuurlijke
- lokale teams
samenwerkingsZeeuwse gemeenten afspraken tussen Veilig
Thuis Zeeland en de
lokale teams Zeeuwse
gemeenten vast te
stellen.
2. In te stemmen met
bijgevoegde
raadsmemo en deze,
samen met de
samenwerkingsafspraken, ter
kennisname te brengen
van de raad.
OPRU Voorbereidingskrediet 1. VoorbereidingsConform.
t.b.v. vier projecten
krediet van totaal
in de Openbare
€100.000 voor vier
Ruimte
projecten in de
openbare ruimte ter
beschikking stellen
2. Voorbereidingskrediet dekken uit het
investeringsbudget van
parkeerterreinen
Domburgseweg,
Dompje, de Bucksweg
en budget Dorpsplein
Koudekerke.
3. Het afdelingshoofd
OpRu machtigen de
benodigde opdracht(en)
te verstrekken en
namens de
burgemeester te
ondertekenen.
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18

RO

Wijzigen
bestemmingen
deelplangebied Sport
(onderdeel
Masterplan Fort den
Haakweg),
Vrouwenpolder

19

RO

Deelname aan tvprogramma Denkend
aan Holland

21
22

BV

23

DV

24

MO

26

RO

1. In te stemmen met
Conform.
de aanleg van
benodigde
geluidschermen op
grond van de gemeente
(erfpacht tennis) en
deels op kavel D
waarbij de extra kosten
onderdeel uitmaken van
de grondprijs kavels C
en D.
2. In te stemmen met
verkoopprocedure
percelen C en D.
1. In te stemmen met
Conform.
deelname aan het tvprogramma Denkend
aan Holland.
2. Hiervoor een bedrag
van €3.250 exclusief
BTW beschikbaar te
stellen.
3. Dit bedrag te dekken
uit het budget
toeristisch
gastheerschap en
regiomarketing.
Vaststellen besluitenlijst Conform.

Besluitenlijst B&W
week 13 2022
Wijzigingsverordening In te stemmen met het
toeristen-belasting
voorstel aan de raad om
2022
in te stemmen met 1e
wijzigingsverordening
toeristenbelasting 2022.
Hardheidsclausule
Toepassen van de
legesnota
hardheidsclausule en
geen leges in rekening
brengen voor de
geweigerde
omgevingsvergunning.
Vaststelling
De subsidie voor de
Combinatiefuncties
Combinatiefuncties
cultuur 2020 en
cultuur voor 2020 vast
verlening 2022
te stellen op
€3.808.
Subsidieaanvraag
1. Subsidie toe te
kozijnen Veere.
kennen voor het
vervangen van de
kunststof kozijnen voor
houten kozijnen in de
woning in Veere door
het toepassen van de
hardheidsclausule
subsidieverordening
2. Hiervoor het
maximale
subsidiebedrag van
€3.000 beschikbaar te
stellen.
3. Dit bedrag te dekken
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Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

27

28

29
30

uit het budget
subsidieverordening
Cultuurhistorisch
Waardevolle panden.
OPRU Samenwerkings1. Deelnemen aan de
overeenkomst
Tijdelijke
Tijdelijke
Impulsregeling
Impulsregeling
Klimaatadaptatie.
Klimaatadaptatie
2. De uitvoering van de
werkzaamheden
koppelen met
bestaande geplande
projecten.
3. Het afdelingshoofd
Openbare Ruimte
machtigen de
benodigde opdracht te
verstrekken en namens
de burgemeester te
ondertekenen.
RO
Beslissing op
1. Het bezwaarschrift,
bezwaarschrift tegen in overeenstemming
omgevingsvergunning met het advies van de
voor het uitbreiden
commissie
van de woning op het bezwaarschriften,
adres te Serooskerke ongegrond verklaren en
het bestreden besluit in
stand laten.
2. Het verzoek van
bezwaarmakers om
toekenning van
proceskosten afwijzen.
MO
Afwijzing aanvraag
Afwijzen aanvraag
collectief vervoer
collectief vervoer.
MO
Meerkosten-regeling
1. De uitvoering van de
Jeugdwet en Wmo
meerkostenregeling
2021 in het kader van 2021 Jeugdwet en Wmo
maatregelen Covidte beleggen bij de
19.
Inkooporganisatie
Jeugdhulp Zeeland voor
wat betreft het
verzamelen en
beoordelen van de
aanvragen voor
compensatie.
2. De rijksbijdrage in de
decembercirculaire
2021 voor compensatie
van meerkosten voor de
Jeugdwet en Wmo als
budgetplafond te
hanteren voor de
uitvoering van de
meerkostenregeling
2021.
3. De rijksbijdrage in de
decembercirculaire
2021 voor compensatie
van meerkosten voor de
Jeugdwet en Wmo
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Conform.

Conform.

Conform.
Conform.

beschikbaar te stellen
aan de
Inkooporganisatie
Jeugdhulp Zeeland.
4. In te stemmen dat
de budgetten voor de
Jeugdwet en de Wmo
voor de uitvoering van
de meerkostenregeling
2021 onderling met
elkaar mogen worden
uitgewisseld.
5. De Inkooporganisatie
Jeugdhulp Zeeland
opdracht te geven om
een eventueel positief
saldo van compensatie
van meerkosten voor de
Jeugdwet en Wmo terug
te boeken naar de
Zeeuwse gemeenten en
de uitgaven te
verantwoorden.
6.De gemeenteraad
infomeren via
bijgevoegde
raadsmemo.
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