BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING
26 april 2022, week 17
Aanwezig zijn:
De
De
De
De
De

heer
heer
heer
heer
heer

R.J. v.d. Zwaag, burgemeester (aanwezig bij agendapunt 05)
C. Maas, wethouder
P.A.C. Wisse, wethouder
L.A. Roelse, wethouder
drs. P.H.A. Brakman, gemeentesecretaris wnd.

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

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

R.J. van der Zwaag
Burgemeester
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BEST Besluitenlijst B&W week
16 2022
DV
Het isoleren van de kap

Advies
Vaststellen besluitenlijst.

1. Medewerking verlenen
aan een afwijking van
bestemmingsplan 'Kom
Domburg' met toepassing
van de binnenplanse
afwijkingsmogelijkheid;
2. de omgevings-vergunning
voor het isoleren van de kap
verlenen.
RO
Bijdrage onderhoud
1. In te stemmen met een
Nehalenniagebied ten
bijdrage voor de komende
behoeve van de
drie jaar voor onderhoud
Badstatus
aan het natuurgebied in het
Nehalenniagebied;
2. Hiervoor een bedrag
beschikbaar te stellen van €
9.000;
3. Dit bedrag te dekken uit
het budget Badstatus
Domburg + ESPA.
DV
Beslissing op
1. Conform het advies van
bezwaarschrift tegen
de commissie het bezwaar
besluit afwijzing
ongegrond verklaren en het
handhavingsverzoek in
bestreden besluit in stand
Domburg
laten.
OPRU Verlagen temperatuur
De temperatuur in alle
naar 19 C in openbare
openbare gebouwen
gebouwen
verlagen naar 19 graden.
BV
Beslissing op
1. De bezwaren,
bezwaarschriften tegen overeenkomstig het advies
verplaatsing volkstuinen van de
in Vrouwenpolder
bezwaarschriftencommissie,
niet-ontvankelijk verklaren
wegens het ontbreken van
procesbelang;
2. Bezwaarmakers via
bijgaande conceptbrieven
informeren.
OPRU Gunningsadvies Groot
1. De werkzaamheden
Onderhoud Europaplein inclusief het aandeel van
e.o. Westkapelle
DNWG gunnen aan de
laagste inschrijver;
Aannemingsbedrijf Lindeloof
B.V. voor het bedrag van €
2.788.000,--;
2. Het gemeentelijk aandeel
in de aanneemsom van €
1.690.140,--. en bijkomende
kosten €28.712-- totaal €
1.718.852,-- dekken uit
wegbeheer en riolering;
3. Het afdelingshoofd
Openbare Ruimte machtigen
de benodigde opdrachten te
verstrekken en namens de
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burgemeester te
ondertekenen.
Huisvesting ontheemden 1. Het besluiten tot het
Oekraïne
aangaan van
overeenkomsten voor het
huisvesten van ontheemden
Oekraïne mandateren aan
het afdelingshoofd
maatschappelijke
ontwikkeling;
2. De burgemeester
machtigt het afdelingshoofd
maatschappelijke
ontwikkeling tot het namens
hem ondertekenen van de
onder punt 1 bedoelde
overeenkomsten;
3. De burgemeester
mandateert het opstellen
van huishoudelijke
reglement voor
Gemeentelijke Opvang
Oekraïners aan het
afdelingshoofd
maatschappelijke
ontwikkeling.
Vestigen kleinschalig
1. Geen medewerking
kampeerterrein te
verlenen aan het ingediende
Aagtekerke
verzoek omdat niet voldaan
wordt aan het beleid
kleinschalig kamperen zoals
opgenomen in de 3e
herziening
van het bestemmingsplan
Buitengebied;
2. Nadat het
planschadeverzoek is
ingetrokken dan wel is
afgehandeld, kan het
bouwvlak met de
bedrijfsgebouwen
opgenomen worden in het
bestemmingsplan
Buitengebied, waarna als
aan alle voorwaarden wordt
voldaan de
wijzigingsbevoegdheid tot
het vestigen van een
minicamping toegepast
worden.
Besluit op
1. Het ingediende
handhavingsverzoek van handhavingsverzoek in
heer en mevrouw over
overeenstemming met de
eigen perceel in Veere
bijgevoegde conceptbrief
afwijzen.
Beslissing op
1. Conform het advies van
bezwaarschrift tegen
de commissie het bezwaar
besluit afwijzing
ongegrond verklaren en het
handhavingsverzoek in
bestreden besluit in stand
Domburg
laten.
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