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Besluit
1. kennisnemen van de aangepaste planning
2. de raad over de aangepaste planning informeren d.m.v. raadsbrief
De omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bestemmingsplan
voor het uitbreiden van een woning

Omgevingsvergunning verlenen voor het vestigen van een
horecagelegenheid in de vorm van Fish & Chips
1. Toepassing geven aan de uitgebreide voorbereidingsprocedure om een
omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo te kunnen
verlenen voor het bouwen van een woning;
2. Indien geen zienswijzen naar voren worden gebracht de gevraagde
omgevingsvergunning verlenen.
Omgevingsvergunning
1. Toepassing geven aan de uitgebreide voorbereidingsprocedure om een
Heesterlustweg 1 Noordgouwe omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor het voor het verbouwen
van een koetshuis tot woning, het realiseren van een pension (viertal
recreatieappartementen), twee beroepen aan huis (een kantoor en
fysiopraktijkruimte in een schuur), het herinrichten van het terrein en het
vernieuwen van een schuur op de locatie Heesterlustweg 1 te Noordgouwe
(ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen
omgevings-recht);
2. Indien geen zienswijzen wordt ingediend de omgevingsvergunning
verlenen.
CU motie binnenstad Zierikzee Instemmen met:
1. deelname aan het provinciale onderzoek naar leegstand in
kernwinkelgebieden
2. opdrachtverlening aan MCR retailminds B.V.
3. dekking van de kosten voor een bedrag van € 7.750 uit de post
onvoorzien.
Livegang nieuwe website en
De raad informeren over de datum van live-gang van software
digitaal werken
dienstverlening en de start van de externe communicatiecampagne d.m.v.
raadsbrief
Beleidsregels Re-integratie
1. Vaststellen beleidsregels Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente S-D 2017
gemeente S-D 2017
2. In te trekken de Beleidsregels re-integratie 2015
Fusie basisscholen
Schoolbestuur Radar positief adviseren op de fusie tussen de basisscholen
Zonnewijzer en J.L. de
Jongeschool
Visie Specialistisch
1. In te stemmen met de bijgevoegde visie op het Zeeuws Zorglandschap;
Zorglandschap Jeugdhulp
2. De visie voor inspraak actief voor te leggen aan de Zeeuwse werkgroep
Zeeland
Zorgaanbieders, de lokale WMO adviesraad en (via de website) aan de
inwoners van de gemeente;
3. Na de inspraak in het najaar 2017 de (mogelijk aangepaste) visie ter
besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad;
4. De visie structureel onderdeel te laten zijn van een jaarlijks
evaluatiemoment tussen gemeenten en de zorgaanbieders (zoals
beschreven in de visie) en daarmee te zien als een dynamisch
groeidocument;
5. De verantwoordelijkheid voor de uitwerking van deze visie te beleggen
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bij de Zeeuwse Programmamanager Jeugd in samenwerking met de
werkgroep Zorgaanbieders.
Wijzigen straatnaam gedeelte
Stolpweg Nieuwerkerk
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