BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING
23 november 2021, week 47
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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 30 november 2021
De secretaris wnd.,
De voorzitter,

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

R.J. van der Zwaag
Burgemeester
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Onderwerp

Besluitenlijst B&W
week 46 2021.
Voortzetting OZO
(Overleg Zeeuwse
Overheden)

Advies

Besluit

Vaststellen besluitenlijst Conform

1. Instemmen met het
verzoek van de OZOkerngroep om het OZO
en het Regiobureau in
stand te houden en te
evalueren in 2024.
2. De kosten hiervan
dekken uit het budget
Intergemeentelijke
Samenwerking
algemeen.
Beslissing op Wob- 1. De gevraagde
verzoek
informatie gedeeltelijk
verplaatsing
openbaar maken.
agrarisch bedrijf.
2. De verzoeker over
uw besluit informeren
aan de hand van het
bijgevoegde concept
besluit.
Beslissing op Wob- 1. De gevraagde
verzoek externe
informatie gedeeltelijk
adviezen project
openbaar maken.
De Kaasboer
2. De verzoeker over
uw besluit informeren
aan de hand van het
bijgevoegde concept
besluit.
3. De bijlagen bij het
concept besluit
openbaar maken door
deze aan de verzoeker
toe te sturen.
Onderzoek
Kennis te nemen van
Flexwonen
het Behoefteonderzoek
Zeeland
Flexwonen Zeeland
(kenmerk 1341288) en
de stand van zaken
actielijn “flexibele schil”
uit de Zeeuwse
Woonagenda;
Woonbestemming 1. De gevraagde
Biggekerke.
omgevingsvergunning
voor het aanbrengen
van een tussenmuur in
een woning te
Biggekerke te verlenen.
2. In de 6e herziening
van het
bestemmingsplan
‘Buitengebied Veere’ de
maatvoeringsaanduiding op het
perceel te Biggekerke
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10
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aanpassen, waarbij in
plaats van 4
wooneenheden 5
wooneenheden worden
toegestaan.
3. In te stemmen met
inhoud van de
bijgevoegde conceptbrieven.
RO
Bestemmingsplan 1. Instemmen met het
+ voorontwerp,
voorontwerp
vooroverleg en
Bestemmingsplan+.
inspraak.
2. Op grond van de
Inspraakverordening
het voorontwerp 6
weken voor inspraak ter
inzage leggen.
OPRU Gunningsadvies
1. De werkzaamheden
afwaarderen
gunnen aan de laagste
Oranjeplein en
inschrijver;
herinrichting plein Aannemingsbedrijf JD
Campveerse toren Infra B.V. voor het
bedrag van €189.200.
2. De aanneemsom van
€ 189.200 en
bijkomende kosten
€8800 totaal €198.000
dekken uit budget
Autoluw maken Veere,
riolering en Groene
dorpsentrees.
3. Het afdelingshoofd
Openbare Ruimte
machtigen de
benodigde opdrachten
te verstrekken en
namens de
burgemeester te
ondertekenen.
OPRU Beschikbaar
1. Krediet beschikbaar
stellen kredieten
stellen voor vervangen
riolering 2022.
bestaande riolering,
afkoppeling en
knelpunten.
2. Krediet beschikbaar
stellen voor aanpassen
drukriolering.
3. Krediet beschikbaar
stellen voor vervangen
drainage.
4. Krediet beschikbaar
stellen voor vervangen
hoofdrioolgemalen.
5. Kredieten afschrijven
en dekken ten laste van
rioolheffing 2022.
OPRU Opdracht
1. Overeenkomst voor
schoonmaak
dagelijkse schoonmaak
openbare
van alle openbare
toiletten.
toiletten te gunnen aan
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Artikel 33 vragen
van Hart voor
Veere over
voortzetting
informatiepunten
toeristisch
gastheerschap

16

BV

Deelnemersovereenkomst
Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting
Nederlandse
Gemeenten.

17

OPRU Kledinginzameling
2022.

18

OPRU Aanschaf schrobzuigmachines.

schoonmaakbedrijf P&P;
2. Hiervoor budget
beschikbaar te stellen
voor € 110.000;
3. Dit bedrag te dekken
ten laste van
schoonmaakbudget
openbare toiletten;
4.Het afdelingshoofd
openbare ruimte
machtigen de
benodigde opdrachten
na besluit te
verstrekken en namens
de burgemeester te
ondertekenen.
In te stemmen met de
antwoorden op de
artikel 33 vragen van
Hart voor Veere over de
evaluatie en
voortzetting van de
informatiepunten
toeristisch
gastheerschap zoals
verwoord in de
raadsmemo.
In te stemmen met het
versturen van de
raadsmemo.
1. Het aangaan van een
nieuwe deelnemersovereenkomst met
ingang van 1 januari
2022, onder
voorbehoud van
goedkeuring door de
raad van een nieuw
algemeen belang
besluit.
2. De vaste
beheervergoeding van
€2.000 dekken uit het
budget
herstructureringsfonds.
1. Voor 2022 twee
kledinginzamelaars
aanwijzen.
2. De inzamelaars
aanwijzen via loting.
3. Wethouder Roelse
mandateren voor de
loting.
1. Schrob-zuigmachines
aan te schaffen;
2. Hiervoor opdracht te
geven aan Smart
Cleaning Center;
3. Hiervoor een bedrag
van € 15.936 inclusief
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BTW beschikbaar te
stellen en ten laste
brengen van de
beschikbare kredieten.
Deelname
1. Instemmen met
Deltagids 2022.
deelname aan Deltagids
2022
2. Hiervoor een bedrag
van € 1.249
beschikbaar te stellen
3. De bijdrage te
dekken uit het budget
Toeristische Projecten.
Beslissing op
Het verzoek om
verzoek om
handhaving in
handhaving, te
overeenstemming met
Domburg.
bijgevoegd
conceptbesluit afwijzen.
Vooroverleg
1. In principe
bouwen woning te medewerking verlenen
Zoutelande.
aan afwijking van de
regels van het
bestemmingsplan “Kom
Zoutelande”' met
toepassing van art.
2.12, eerste lid sub a,
onder 1 Wabo
(binnenplanse
afwijkingsmogelijkheid
binnen de reguliere
procedure);
2. Het afdelingshoofd
DV te mandateren,
binnenplans af te wijken
van de in de
molenbiotoop gestelde
maximale bouwhoogte
van de woning.
CONCEPT ontwerp 1. Akkoord te gaan met
inpassingsplan Net de verwerking van de
op zee IJmuiden
vooroverlegreactie in
Ver Alpha.
het concept-ontwerp
inpassingsplan.
2. Kennis te nemen van
het concept-verslag van
het Bestuurlijk Overleg.
Vaststelling
1. De subsidie voor het
subsidie Zeeland
evenement Zeeland
Regatta.
Regatta vast te stellen
op het gegeven
subsidiebedrag van
€ 5.000.
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