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R.J. v.d. Zwaag, burgemeester
C. Maas, wethouder
P.A.C. Wisse, wethouder
L.A. Roelse, wethouder
G.A. Ridderbos, gemeentesecretaris wnd.

Afwezig m.b.v.k.:
De heer drs. P.H.A. Brakman, gemeentesecretaris wnd.

Vastgesteld in de vergadering van 26 april 2022.
De secretaris wnd.,

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

De voorzitter,

R.J. van der Zwaag
Burgemeester

Nr. Afd.
01

Onderwerp

02

SECR Besluitenlijst B&W
week 15 2022
MO
Praktische aanpassing
verordening
leerlingenvervoer.

03

RO

04

RO

05

MO

Ongevraagd advies
Sociale Cliëntenraad
Walcheren Verhoging Fonds
Cultuur Sport
Onderwijs.

06

RO

Verweerschrift 5e
herziening
bestemmingsplan
Buitengebied

07

RO

Herontwikkelen
Oostkapelle
(Zionskerk).

Stand van zaken
Veerse en Zeeuwse
marketing en
promotie
vrijetijdssector
Verzoek wijzigen
bestemming
Meliskerke.

Advies

Besluit

Vaststellen besluitenlijst Conform.
1. Instemmen met een
praktische aanpassing
in de verordening
leerlingenvervoer over
de berekening van de
eigen bijdrage.
2. Dit ter goedkeuring
voor te leggen aan de
gemeenteraad.
3. De raad van 21 april
met bijgevoegde
raadsmemo op de
hoogte brengen dat we
in de geest van de
nieuwe verordening
handelen om een
werkbare situatie te
houden in de
uitvoering.
In te stemmen om
bijgaand raadsmemo
met de gemeenteraad
te delen via de lijst van
ingekomen stukken.
Geen medewerking
verlenen vanwege de
potentieel negatieve
gevolgen voor de
aanwezige bedrijven op
het bedrijventerrein en
strijdigheid met het
beleid voor
bedrijventerreinen.
1. Het ongevraagd
advies van de Sociale
Cliëntenraad Walcheren
(SCW) over het Fonds
Cultuur Sport Onderwijs
niet over te nemen;
2. In te stemmen met
het verzenden van de
bijgevoegde brief aan
de SCW.
3. Bijgevoegd memo
aan de raad sturen.
1. instemmen met
concept-verweerschrift
2. de gemeenteraad
informeren via
bijgevoegde conceptraadsmemo
1. Ten aanzien van de
voorgestelde
ontwikkeling in principe
een positieve
2

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

Conform.

08

RO

11

DV

grondhouding
aannemen, met
inachtneming van de
uitgangspunten uit de
nog vast te stellen
Woonvisie.
2. Behandeling van het
plan (inhoudelijk en
procedureel) in de
planning en
prioriteitsstelling
opnemen.
3. Initiatiefnemer,
gemeenteraad en
dorpsraad over het
bovenstaande
informeren.
Verzoek om
1. Geen medewerking
Conform.
medewerking voor
verlenen aan het
recreatieactiviteiten
realiseren van een
te Oostkapelle.
landschapscamping,
omdat dit niet
noodzakelijk is voor een
waterhouderij;
2. De resterende
overeengekomen
kosten ad € 7.080
alsnog in rekening
brengen;
3. In principe
medewerking verlenen
aan het realiseren van
6
recreatieappartementen
in de bestaande schuur
door het plan op te
nemen in het ontwerp
6e herziening
bestemmingsplan
Buitengebied dan wel
door het voeren van
een uitgebreide
omgevingsvergunningsprocedure.
4. Geen medewerking
verlenen aan het
realiseren van een
minicamping, omdat
voorkomen moet
worden dat
nevenactiviteiten de
hoofdactiviteit op het
perceel worden.
Aanvraag
1. Medewerking
Conform.
omgevingsvergunning verlenen aan afwijking
tbv uitbreiding
van het
woning met 3
bestemmingsplan ‘Kom
slaapkamers.
Oostkapelle’ o.g.v. art.
2.12, eerste lid, sub a
onder 2° van de Wabo
3

13

MO

14

OPRU wijziging
overeenkomst
geodienst WSD
OPRU Sloop van 3
gebouwen ten
behoeve van
nieuwbouw MFA
Aagtekerke

15

16

Energietoeslag lage
inkomens

OPRU Vaststellen
projectplan

i.c.m. artikel 4, eerste
lid van bijlage II van
het besluit
omgevingsrecht;
2. De
omgevingsvergunning
verlenen.
De 'beleidsregels
Conform.
eenmalige
energietoeslag’
vaststellen.
GR Orionis Walcheren
de opdracht geven de
energietoeslag voor
minima uit te betalen
€800.
Het bedrag, groot
€330.000, dat hiermee
gemoeid is te dekken
uit het budget
Armoedebeleid.
De raad met een
raadsmemo te
informeren over het
uitbetalen van de
energietoeslag.
1. Instemmen met de
Conform.
wijzigingsovereenkomst
geodienst WSD.
1. Sloop 3 gebouwen in Conform.
Aagtekerke ten
behoeve van
nieuwbouw MFA
Aagtekerke;
2. Hiervoor opdracht te
geven aan Sinkgegroep
Sloopwerken B.V.;
3. Hiervoor een bedrag
van € 50.000
beschikbaar te stellen;
4. Het bedrag ten laste
van de grondexploitatie
gebiedsontwikkeling
MFA Aagtekerkete
brengen;
5. Het afdelingshoofd
openbare ruimte te
machtigen de
benodigde opdrachten
na besluit te
verstrekken en namens
de burgemeester te
ondertekenen.
Instemmen met het
vaststellen van het
projectplan 'Laatste
fase Fort den Haak'

4

Conform.

17

RO

18

MO

19

MO

Verblijfsrecreatie
landgoed te
Oostkapelle.

1. Geen medewerking
Conform.
te verlenen aan
verblijfsrecreatie op het
landgoed en het
huisvesten van een
beheerder in een
dienstwoning, wegens
strijd met het
bestemmingsplan
‘Buitengebied Veere’ en
de daarop gebaseerde
herzieningen. Het is
niet wenselijk de
gebruiksmogelijkheden
te verruimen, wegens
strijd met
Ontwikkelkader
Verblijfsaccommodaties
en aantasting
natuurwaarden.
2. Aan initiatiefnemer te
bevestigen dat de
ingezonden brief geen
aanleiding geeft tot het
innemen van een ander
standpunt.
3. Instemmen met de
inhoud van bijgevoegde
concept-brief.
Motie niet-uitkerings- 1. Akkoord te gaan om Conform.
gerechtigde jongeren het voorliggende
met een indicatie.
Orionis-voorstel voor de
uitvoering van de
Veerse motie nietuitkeringsgerechtigde
jongeren verder uit te
werken met de
gemeenten.
2. Akkoord te gaan met
de aandachtspunten die
de gemeente Veere
hierbij mee wil geven
aan Orionis.
3. Orionis vragen een
passende reactie te
geven op het SCWadvies.
4. Bijgevoegd memo
door te zetten aan de
raad.
5. Orionis te vragen het
verder uitgewerkte plan
zo spoedig mogelijk
voor te leggen aan het
college BenW.
Rapportage Sociaal
1. De rapportage
Conform.
Domein 2021 (Sturen Sociaal Domein 2021,
met Inzicht)
in het kader van ‘sturen
met inzicht’, voorleggen
aan de gemeenteraad.
5

20

OPRU Levering van 2
elektrische
personenauto's en 1
elektrische bedrijfsbus.

1. Aanschaf van 1
Conform.
elektrische
personenauto voor het
cluster Toezicht &
Handhaving.
2. Aanschaf van 1
elektrische
personenauto voor
afdeling Openbare
Ruimte.
3. Aanschaf van 1
elektrische bedrijfsbus
voor afdeling Openbare
Ruimte.
4. AutoKievit uit Goes
opdracht gunnen voor
het leveren van 2
elektrische
personenauto’s.
5. Van Mossel
Automotive Groep uit
Goes opdracht gunnen
voor het leveren van 1
elektrische bedrijfs-bus.
6. Een krediet
beschikbaar stellen van
€ 29.705 voor 1
elektrische
personenauto.
7. Een krediet
beschikbaar stellen van
€ 29.706 voor 1
elektrische
personenauto.
8. Een krediet
beschikbaar stellen van
€ 33.926 voor 1
elektrische bedrijfsbus
9. De kapitaallasten
dekken uit de
budgetten zoals
opgenomen in de
begroting.
10. De inruilwaarde van
2 voertuigen € 8.600,00
toevoegen aan
eenmalig onvoorzien.
11. 1 voertuig niet
inruilen, voertuig
inzetten bij cluster
Toezicht & Handhaving.
12. Aanschaf van 2
speed pedelec fietsen
met helm en diverse
aanpassingen aan
voertuigen voor cluster
Toezicht & Handhaving.
13. Exploitatielasten
Toezicht & Handhaving
dekken uit bestaande
6

21

MO

Overeenkomst van
Opdracht (OVO) met
de Gemeentelijke
Vervoers-centrale
Zeeland (GVZ)

22

MO

Vaststelling expositie
Lucie van Dam.

23

OPRU Jaarverslag 2021
OLAZ,
begrotingswijziging
2022 OLAZ en
ontwerp-begroting
2023 OLAZ

budgetten Toezicht &
Handhaving en
parkeren.
14. Het afdelingshoofd
Openbare Ruimte
machtigen de
benodigde opdrachten
te verstrekken en te
ondertekenen.
Instemmen met de
Conform.
ondertekening van de
Overeenkomst van
Opdracht (OVO) met de
Gemeentelijke
Vervoerscentrale
Zeeland (GVZ).
De subsidie voor
Conform.
Museum Veere voor de
expositie van Lucie van
Dam vast te stellen op
€ 4.750.
1. In te stemmen met
Conform.
de jaarrekening 2021
van OLAZ;
2. In te stemmen met
toevoeging resultaat
OLAZ aan algemene
reserve OLAZ;
3. De voordelige
afrekening OLAZ 2021
van € 61.432 toe te
voegen aan de
voorziening
afvalstoffenheffing;
4. In te stemmen met
de begrotingswijziging
2022 van OLAZ;
5. De voordelige
financiële consequenties
van
€ 57.142 toe te voegen
aan de voorziening
afvalstoffenheffing;
6. In te stemmen met
de ontwerp-begroting
2023 van OLAZ;
7. De tarieven en
bijdragen uit de OLAZ
ontwerp-begroting te
betrekken in de
tariefbepaling voor de
afvalstoffenheffing
2023.
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