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Besluit
1. In te stemmen met het concept 'Beleidsnota & Uitvoeringsprogramma
Strand 2018-2021'.
2. De raad te informeren d.m.v. raadsbrief.
3. Het concept 'Beleidsnota & Uitvoeringsprogramma Strand 2018-2021' op
basis van de inspraakverordening voor een periode van zes weken ter
inzage te leggen en deze inclusief antwoordnotitie aan te bieden ter
behandeling tijdens de raadsvergadering van 28 september 2017.
De uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
op het beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ter
kennisgeving aannemen.
De mandaatlijst 2017, geldend voor de hele organisatie en voor de
afzonderlijke afdelingen vaststellen overeenkomstig de bijlagen
Besluit met betrekking tot loondoorbetaling bij ziekte mandateren aan
leidinggevenden.
Kennisnemen van het overzicht klachtbehandeling 2016

1. Instemmen met bijgaande stappenplan en de nader te toetsen
uitgangspunten
2. Instemmen met bijgaande raadsbrief
3. Beschikbaar stellen 12.000 euro voor de voorbereiding, begeleiding en
uitwerking (opstellen energie-agenda) van de bijeenkomst van de
klankbordgroep uit de reservering Strategische Visie
Autorisatie aanvullende
Instemmen met het autoriseren van de aanvulling op een achttal kredieten
kredieten voor de jaarrekening in 2016 voor een totaalbedrag van € 337.599
2016
Beheer en onderhoud
Het college houdt de hertenkampjes in eigen beheer in stand.
hertenkampen
Ontslag lid Wmo-adviesraad
Mw.Douma per 1-4-17 ontslag verlenen
Voortgang bestuursopdracht
Raadsbrief vaststellen
netwerksamenleving en
netwerkmanagement
Jaarverslag archiefinspectie
De aanbevelingen oppakken en het verslag aan de raad ter kennis te
2015
brengen d.m.v. raadsbrief
Raadsbrief besluitvorming
Raadsbrief vaststellen
integraal huisvestingsplan
basisonderwijs
Omgevingsvergunning Lange Omgevingsvergunning verlenen voor de uitbreiding van een woning Lange
St. Jansstraat 2 Zierikzee
St. Janstraat 2 Zierikzee
Projectsubsidie Stichting
De gevraagde projectsubsidie € 3.025,00 aan Stichting Dorpshuizen toe te
Dorpshuizen - akoestisch
kennen.
onderzoek dorpshuis
Noordgouwe
Projectsubsidie Zierikzeese
1. De gevraagde projectsubsidie € 1.314,81 aan de Zierikzeese Bridgeclub
Bridgeclub - aanpassing
toe te kennen.
Dorpshuis Nieuwerkerk
2. Besluiten hiervoor gebruik te maken van de hardheidsclausule artikel 7.1
in de ASV 2013.
Integraal verkeer- en
1. Het Integraal Verkeer- en Vervoerplan als concept vaststellen.
vervoersplan
2. Het Integraal Verkeer- en Vervoerplan in de inspraakprocedure brengen.
3. De kosten voor de implementatie van het plan en de onderzoekskosten
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die hieruit voorvloeien te betrekken bij de integrale afweging van de
begroting 2018.
4. De raad informeren d.m.v. raadsbrief

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