PUBLICATIE BenW BESLUITENLIJST
Datum vergadering

23 mei 2017

Publicatiedatum

29 mei 2017

Onderwerp
Voortzetting Kindertelefoon,
Sensoor en AKJ
(vertrouwenspersoon)

Besluit
1. In te stemmen met het vrijmaken van een bedrag van € 0,92 per
inwoner, vanaf 2018, ten behoeve van de inkoop van de collectieve
voorzieningen Sensoor, AKJ en de Kindertelefoon;
2. De VNG mee te delen dat wij instemmen met het afsluiten van een
collectief contract voor de 3 collectieve voorzieningen.
Kadernota /
1. Kennis te nemen van de Kadernota/ Programmabegroting 2018-2021
Programmabegroting GGD
van de GGD.
2018-2021
2. De lagere bijdrage ad. € 10.850 voor € 11.695 ten gunste te brengen
van de stelpost sociaal domein en voor € 845 ten laste van de budgettaire
ruimte 2018 en verder.
Jaarrekening/jaarverslag GGD Instemmen met de jaarrekening/jaarverslag GGD 2016
2016
e
2 begrotingswijziging 2017
1. In te stemmen met de 2e begrotings-wijzing 2017.
GGD
2. De middelen € 12.254 ter beschikking te stellen vanuit het budget
vreemdelingen
Plan van aanpak traject
1. Kennis te nemen van het concept plan van aanpak Emergo;
Emergo
2. Kennis te nemen van de Bestuurlijke agenda;
3. Het plan van aanpak Emergo voor advies aan te bieden aan de
gemeenteraad, inclusief tekstuele aanpassing;
4. De gemeenteraad voorstellen om de VRZ te adviseren om de open en
transparante communicatie rond het traject Emergo te continueren
Afvalinzameling
Raad voorstellen:
1. in te stemmen met de implementatie van scenario 1 “afval scheiden
loont”
2. in te stemmen met de financiële consequenties voor deze manier van
afvalinzameling
Veiligheidsregio Zld: begroting 1. Kennis te nemen van de begroting 2018 van de Veiligheidsregio
2018
Zeeland;
2. De begroting conform artikel 28 GR VRZ voor een zienswijze aan te
bieden aan de gemeenteraad;
3. De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen inhoudende
de verlaging van onze gemeentelijke bijdrage met € 100.000;
4. De gemeente raad voor te stellen de financiële consequenties, rekening
houdend met onze zienswijze, van structureel € 176.706 ten laste brengen
van de budgettaire ruimte 2018 en verder;
Fusie speciaal onderwijs
1. Positief te adviseren over de fusie Beatrixschool en de Deltaschool tot
Beatrixschool en Deltaschool behoud van speciaal onderwijs op Schouwen-Duiveland.
2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel over de fusie Beatrixschool
en Deltaschool.
Wijziging Re-integratieVast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Reverordening
integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Schouwen-Duiveland
2017.
Ondersteuningsteam S-D

1. De notitie 'Ondersteuningsteams op Schouwen-Duiveland' vaststellen.
2. De raad voor te stellen met bijgevoegd raadsvoorstel de bekostiging van
het extra benodigd schoolmaatschappelijk werk door SMWO en stichting
de Vluchtheuvel van € 25.635, - voor 2017 en van € 34.422, - voor 2018 te
dekken uit de Algemene Reserve.
3. De kosten van € 6.000, - voor extra inzet van de jeugdgezondheidszorg
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Omgevingsvergunning
zonnepark nabij Dreischor

Omgevingsvergunning
zonnepark Zierikzee

Omgevingsvergunning
windpark Roggenplaat
(Oosterscheldekering)

door GGD Zeeland structureel te dekken uit het budget
'jeugdgezondheidszorg'.
4. De raadsbrief met beantwoording van de motie 'Vroegsignalering en
preventie bij jeugd' vaststellen.
5. Kennis te nemen van de notities aansluiting onderwijs en jeugdhulp 12en 12+, zoals vastgesteld in de Regionaal Educatieve Agenda
Oosterschelderegio.
1. Toepassing te geven aan de uitgebreide voorbereidingsprocedure om
een omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo te
kunnen verlenen voor het realiseren van een zonnepark in Dreischor;
2. Indien geen zienswijzen naar voren worden gebracht de gevraagde
omgevingsvergunning te verlenen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
4. Een planschadeverhaalsovereenkomst sluiten met de aanvrager;
5. Raad informeren middels bijgevoegde raadsbrief;
6. De gemeenteraad voorstellen een verklaring van geen bedenkingen af
te geven
1. Toepassing te geven aan de uitgebreide voorbereidingsprocedure om
een omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo te
kunnen verlenen voor het realiseren van een zonnepark in Zierikzee;
2. Indien geen zienswijzen naar voren worden gebracht de gevraagde
omgevingsvergunning te verlenen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
4. Een planschadeverhaalsovereenkomst sluiten met de aanvrager;
5. Raad informeren middels bijgevoegde raadsbrief;
6. De gemeenteraad voorstellen een verklaring van geen bedenkingen af
te geven.
1. Toepassing te geven aan de uitgebreide voorbereidingsprocedure om
een omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo te
kunnen verlenen voor het realiseren van twee windmolens op de
Roggenplaat (Oosterscheldekering);
2. Indien geen zienswijzen naar voren worden gebracht de gevraagde
omgevingsvergunning te verlenen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
4. Een planschadeverhaalsovereenkomst sluiten met de aanvrager;
5. Raad informeren middels bijgevoegde raadsbrief;
6. De gemeenteraad voorstellen een verklaring van geen bedenkingen af
te geven.

Omgevingsvergunning
1. Toepassing te geven aan de uitgebreide voorbereidingsprocedure om
gasflesvulstation
een omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo te
Bouwmansweg 18 Noordwelle kunnen verlenen voor het realiseren van een gasflesvulstation te
Noordwelle;
2. Indien geen zienswijzen naar voren worden gebracht de gevraagde
omgevingsvergunning te verlenen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
4. Een planschadeverhaalsovereenkomst sluiten met de aanvrager;
5. Raad informeren middels bijgevoegde raadsbrief;
6. De gemeenteraad voorstellen een verklaring van geen bedenkingen af
te geven.
Ontwerp jaarstukken 2016
1) Kennisnemen van de ontwerp-Jaarstukken 2016 en instemmen met de
Zuidwestelijke Delta en
ontwerp-Programmabegroting 2018 Zuidwestelijke Delta.
Grevelingen en ontwerp
2) Kennisnemen van de ontwerp-jaarstukken 2016 Natuur- en
e
begroting 2018 en ontwerp 2
Recreatieschap De Grevelingen in liquidatie.
begrotingswijziging 2017 ZWD 3) Instemmen met de ontwerp 2e begrotingswijziging 2017 Zuidwestelijke
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Bestemmingsplan
Brouwerseiland

Achterstand
brandveiligheidscontroles

Financiële rapportage 2017-1

Kadernota 2018-2021

Delta.
4) Structureel voordeel van € 1.091 uit de begroting 2018 toevoegen aan
de budgettaire ruimte 2018 en verder.
1. De bijgevoegde antwoordnotitie ontwerpbestemmingsplan
'Brouwerseiland' en de antwoordnotitie voornemen gebruik maken van
ontheffing op grond van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
(Barro) vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan Brouwerseiland met identificatienummer
NL.IMRO.1676.00155BphBD-VA01 met inachtneming van de wijzigingen
zoals opgenomen in de antwoordnotitie vast te stellen en hierbij gebruik te
maken van de op 20 maart 2017 door de minister van I&M verleende
ontheffing op grond van het Barro;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
4. Het Beeldkwaliteitsplan Brouwerseiland (vastgesteld op 30 april 2015)
op te nemen in de welstandsnota.
1. Kennis te nemen van de brief van de VRZ d.d. 6 april 2017;
2. In te stemmen met het inlopen van de achterstand in de Risicoklasse R1
middels de reguliere controlecyclus;
3. In te stemmen met het inlopen van de achterstand in
brandveiligheidscontroles in de Risicoklasse R2 door middel van de
methode 'slim handhaven' en steekproeven;
4. Hiervoor een budget van € 10.000 beschikbaar te stellen, en deze
kosten te dekken uit de post onvoorzien;
5. De gemeenteraad middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren.
1. in te stemmen met de inhoud van deze Eerste Financiële rapportage
2017, inclusief tekstuele aanpassing.
2. de financiële consequenties van deze rapportage te verwerken in de
begroting.
3. het incidentele voordeel in 2017 van € 271.691 en het incidentele nadeel
in 2018 van € 39.410 toe te voegen aan, respectievelijk te onttrekken uit de
algemene reserve.
4. het structureel voordeel voor 2017 van € 206.123 toe te voegen aan de
algemene reserve.
5. het structureel voordeel vanaf 2018 toe te voegen aan de budgettaire
ruimte.
6. per saldo € 51.779 bij te ramen op de investeringskredieten.
7. per saldo € 791.859 van de investeringskredieten door te schuiven naar
2018 en 2019.
8. per saldo € 630.000 te onttrekken uit de voorzieningen.
Instemmen met raadsvoorstel en de Kadernota 2018-2021 ter vaststelling
aan de raad voorleggen inclusief tekstuele aanpassing.
1. In te stemmen met het jaarverslag en jaarrekening 2016 van de
Zeeuwse Muziekschool en het negatieve saldo ad. € 6.018 te dekken uit de
post onvoorzien 2017;
2. In te stemmen met de begroting 2018 en meerjarenbegroting 20192022.
Instemmen met verzoek St. Veldsport Bru tot herfinanciering bestaande
lening en verlenging bestaande borgstelling en het in briefvorm vastleggen
van de aangepaste goedkeuring

Zeeuwse Muziekschool:
jaarverslag en jaarrekening
2016, conceptbegroting 2018
en meerjarenbegroting 20182022
Verzoek goedkeuring
herfinanciering lening en
verlenging borgstelling
St.Veldsport Bru
Jaarverslag kinderopvang 2016 1. jaarverslag vaststellen en sturen nar inspectie van onderwijs
2. jaarverslag plaatsen op lis raad
3. toestemming verlenen voor publicatie van een selectie van de
toezichtinformatie via de site waarstaatjegemeente.nl
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Oversteekmarkeringen
aanbrengen op de Boutlaan
Scharendijke
Bezwaarschriften fam. De
Wilde, De Kock, Keus en
Verweij over besluit b&w tot
verlening van een
omgevingsvergunning voor de
aanleg van een uitrit op de
adres Hogeweg 4 BurghHaamstede
Jaarverslag Raad voor
Accreditatie
Onder voorbehoud verklaring
van geen bedenkingen afgeven
voor 3 duurzame
energieprojecten

1. Realiseren van een zebrapad op de Boutlaan ter hoogte van de
supermarkt.
Bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond verklaren en het bestreden
besluit herroepen

V.k.a.

1. Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het zonnepark aan
de Lange Slikweg te Zierikzee, onder voorbehoud dat wij geen zienswijzen
ontvangen.
2. Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het zonnepark nabij
Dreischor, onder voorbehoud dat wij geen zienswijzen ontvangen.
3. Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het uitbreiden van het
windpark op de Roggenplaat (Oosterscheldekering), onder voorbehoud dat
wij geen zienswijzen ontvangen.
Bezwaarschrift fam. Klap tegen Bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren en het bestreden
besluit b&w tot weigeren van
besluit in stand laten
een omgevingsvergunning voor
het omzetten van een
bestemming
Omgevingsvergunning Bgm
Omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bestemmingsplan
van Eetenstraat 32 t/m 124 te voor het veranderen van de entree aan de achterzijde van het
Nieuwerkerk
appartementencomplex op het adres Burgemeester van Eetenstraat 32 t/m
124 te Nieuwerkerk.
Beleidsplan
Vaststellen
Schuldhulpverlening
2017-2021
Vestigen van een
1) Vestigen van een huurafhankelijk recht van opstal ten behoeve van
huurafhankelijk recht van
Watersportvereniging Zierikzee.
opstal ten behoeve van
2) Voor de vestiging van het (huurafhankelijk) recht van opstal instemmen
Watersportvereniging Zierikzee met de concept huurovereenkomst en concept overeenkomst tot vestiging
van het (huurafhankelijk) recht van opstal.
3) Het opnemen van een taakstelling voor de inzet van 200 uur van de
havenmeesters in Zierikzee.
4) De raad voor te stellen in te stemmen met een betalingsregeling voor
Watersportvereniging Zierikzee, waarbij de watersportverenging in een
aantal termijnen, de koopprijs voor de aanwezige opstallen zal voldoen,
waarbij de totale koopprijs uiterlijk op 1 januari 2021 voldaan zal worden
aan de gemeente en op dat
moment overgegaan zal worden tot het passeren van de akte tot vestiging
van het (huurafhankelijk) recht van opstal.

U vindt de BenW-besluiten ook op www.schouwen-duiveland.nl.
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