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Aanwezig zijn:
De
De
De
De
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C. Maas, loco burgemeester
P.A.C. Wisse, wethouder
L.A. Roelse, wethouder
G.A. Ridderbos

Afwezig m.b.v.k.:
De heer R.J. v.d. Zwaag, burgemeester
De heer drs. P.H.A. Brakman, gemeentesecretaris wnd.

Vastgesteld in de vergadering van 19 april 2022
De secretaris wnd.,
De voorzitter,

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

R.J. van der Zwaag
Burgemeester
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Onderwerp

Advies

Detailhandel en
onlineveilingen op de
percelen te
Westkapelle.

Wegens het ontbreken van
beleid voor het
bedrijventerrein hoe om te
gaan met de vestiging van
afwijkende activiteiten, de
verzoeken om legalisatie aan
te houden totdat beleid is
vastgesteld.
Instemmen met de inhoud
van bijgevoegde conceptbrieven.
Verplaatsen bouwvlak Geen medewerking verlenen
Biggekerke.
aan het verleggen en
vergroten van het bouwvlak
ten behoeve van de bouw van
een loods, wegens strijd met
het bestemmingsplan en het
niet voldoen aan stedenbouw
en cultuurhistorie.
Wijzigen agrarische
1. In principe medewerking te
bestemming van het verlenen aan het wijzigen van
perceel te Oostkapelle de bestemming ‘Agrarisch met
naar een
waarden –
Woonbestemming.
Landschapswaarden’ naar
‘Wonen’ met de aanduiding
‘specifieke vorm van wonen voormalig agrarisch bedrijf’
door middel van het
bijgevoegde conceptontwerpwijzigingsplan;
2. De zienswijzenprocedure
ontwerpwijzigingsplan te
Oostkapelle te starten;
Bijgevoegde overeenkomst
voor het verhaal van de
kosten en eventuele
planschade als gevolg van het
wijzigingsplan af te sluiten.
Herziening
In te stemmen met de
projectplan
aangepaste planning en dit te
maatschappelijke
verwerken in het projectplan
voorzieningen
maatschappelijke
Serooskerke.
voorzieningen Serooskerke.
Bewoning berging te Kennis te nemen van de
Biggekerke.
ingediende brief.
In te stemmen met de inhoud
van bijgevoegde conceptbeantwoording.
Audit Routinematige
1. Kennisnemen van
Vervanging
rapportage.
2. Instemmen met het
voorgestelde plan van
aanpak:
Actualisatie van het Handboek
Vervanging.
3. Aanpassing van het
werkproces
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Besluit
Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.
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Vaststellen
wijzigingsplan te
Oostkapelle
Algemene
vergadering van
aandeelhouders GBE
Aqua B.V. 20 april
2022

1. Het wijzigingsplan te
Oostkapelle vast te stellen.

Conform.

1. De directeur GBE Aqua te
Conform.
machtigen om in de AvA
Evides N.V. te stemmen voor
vaststelling van de
jaarrekening overeenkomstig
de artikelen 27 en 28 van de
statuten;
2. De directeur GBE Aqua te
machtigen om in de AvA
Evides N.V. te stemmen met
de voorliggende
winstbestemming;
3. de directeur GBE Aqua te
machtigen om in de AvA van
Evides décharge te verlenen
aan de statutaire directie voor
het in 2021 gevoerde beleid;
4. de directeur GBE Aqua te
machtigen om in de AvA van
Evides décharge te verlenen
aan de RvC voor het in 2021
gehouden toezicht;
5. de directeur GBE Aqua te
machtigen om in de AvA van
Evides in te stemmen met de
dienstverleningsovereenkomst
(DVO) in het kader van de
administratieve
dienstverlening aan GBE en
GBE Aqua;
6. in te stemmen met de
benoeming van Deloitte
Accountants als controlerend
accountant van GBE Aqua
B.V. met ingang van het
(verlengde) boekjaar 2022;
7. om portefeuillehouder
Roelse te mandateren de
besluiten in te laten brengen
in de AvA van GBE Aqua van
20 april a.s;
8. in te stemmen met het
informeren van de
gemeenteraad via
bijgevoegde raadsmemo.
Aanvraag
Medewerking verlenen aan het Conform.
omgevingsvergunning plan voor het renoveren en
voor het renoveren en vergroten van het
vergroten van het
verenigingsgebouw met
verenigingsgebouw
toepassing van art. 2.12,
De Halve Maan
eerste lid sub a onder 2°
i.c.m. artikel 4, eerste en
vierde lid van bijlage II van
het Besluit omgevingsrecht;
De omgevingsvergunning
verlenen.
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Aanvraag
omgevingsvergunning
voor renovatie
bestaande kap van
het hoofdgebouw, het
plaatsen van een
dakkapel en het
uitbreiden van de
verdieping.

1. Medewerking verlenen aan Conform.
afwijking van het
bestemmingsplan ‘Kom
Vrouwenpolder’ o.g.v. art.
2.12, eerste lid, sub a onder
2° van de Wabo i.c.m. artikel
4, eerste lid van bijlage II van
het besluit omgevingsrecht
2. De omgevingsvergunning
verlenen.
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