BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING
3 mei 2022, week 18
Aanwezig zijn:
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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 10 mei 2022
De secretaris wnd.,
De voorzitter,

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

R.J. van der Zwaag
Burgemeester

Nr. Afd.
01

BEST
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MO

03

RO
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DV

Onderwerp

Advies

Besluitenlijst B&W
week 17 2022
Muziekschool
Zeeland 1e
begrotingswijziging
2022, begroting
2023 en
meerjaren-raming
2024-2026

Vaststellen besluitenlijst

Besluit
Conform.

1. In te stemmen met de Conform.
tweede
begrotingswijzing 2022;
2. Het negatieve saldo
2022 van € 3.617 te
dekken uit de algemene
reserve;
3. In te stemmen met de
begroting 2023 en
meerjarenraming t/m
2026;
4. De negatieve saldo’s
voor 2023, 2024, 2025
en 2026 te verwerken in
het financieel perspectief
2023.
Sportinventaris en 1. In te stemmen met
Conform.
tribune Halve Maan het verlenen van
opdracht aan Nijha voor
het vervangen van de
losse sporthal inrichting
in de Halve Maan;
2. Hiervoor een bedrag
beschikbaar te stellen
van afgerond €
64.850,00 incl. BTW;
3. Dit bedrag te dekken
uit het beschikbaar
gestelde
investeringskrediet
inventaris sporthal Halve
Maan (€ 49.767)en het
exploitatiebudget
aanschaf sportmaterialen
€ 15.083);
4. In te stemmen met
het verlenen van
opdracht aan OK
Timmerwerken voor het
vervangen van de
tribunes inrichting in de
Halve Maan;
5. Hiervoor een bedrag
beschikbaar te stellen
van afgerond €
25.233,00 incl. BTW;
6. Dit bedrag te dekken
uit het beschikbaar
gestelde krediet
inventaris sporthal
Halve Maan.
Het herbouwen van 1. Via een buitenplanse
Conform.
een schuur voor
afwijking de verplaatsing
recreatief
en herbouw van een
nachtverblijf
Cultuurhistorisch
2

06

RO

08

RO

10

MO

11

MO

waardevolle schuur te
vergunnen.
Verweerschrift over Instemmen met het
ingediend beroep
concept-verweerschrift.
tegen wijziging
bestemmingsplan
voor het uitbreiden
van een
kleinschalig
kampeerterrein te
Koudekerke
Verweerschrift over Instemmen met conceptingediend beroep
verweerschrift.
tegen wijziging
bestemmings-plan
voor het uitbreiden
van een
kleinschalig
kampeerterrein te
Zoutelande
Interbestuurlijk
1. Jaarverantwoording
toezicht 2021 Wet Kinderopvang
kinderopvang
Gemeenten 2021
vaststellen;
2. Toestemmen dat deze
Jaarverantwoording
openbaar gemaakt wordt
via
waarstaatjegemeente.nl;
3. De raad in kennis
stellen van de
toezichtinformatie via de
lijst van ingekomen
stukken.
Muziekschool
1. Kennis te nemen van
Zeeland
de jaarstukken 2021;
Jaarrekening en
2. In te stemmen met de
jaarverslag 2021
voorgestelde
resultaatbestemming
2021.
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