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Onderwerp
Voortgangsrapportage
professionalisering IVHH en
Handhavingsprogramma 2017

Besluit
1. kennisnemen van de voortgangsrapportage professionalisering
IVHH
2. kennisnemen van de voortgangsrapportage
Handhavingsprogramma 2017
3. raad informeren d.m.v. raadsbrief
Bedrijven Investeringszone Renesse 1. Instemmen met het plan van aanpak project Bedrijven
Investeringszone Renesse.
2. Subsidie beschikbaar stellen aan OVR voor de uitvoering van het
BIZ-project voor het oprichten van een Bedrijven Investeringszone
Renesse voor maximaal € 5000,00 en dit bedrag dekken uit de
Reserve Strategische Visie;
3. Evenals voor Zierikzee instemmen met betalen van een bedrag
van € 10.000, met de verplichting om na instelling van de BIZ
Renesse 50% daarvan uiterlijk eind 2018 aan de gemeente terug te
betalen;
4. Instemmen met bijgaande concept beschikking.
Verzoek borgstelling Stichting
1. Instemmen met verzoek om als gemeente onder voorwaarden
Scouting Zierikzee e.o.
borg te staan voor de financiële middelen voortvloeiende uit de door
de stichting uitgaan van een hypothecaire lening
2. instemmen met overeenkomst van borgstelling tussen gemeente
en St. Scouting Zierikzee e.o.
Voorontwerp bestemmingsplan
1. Het vooroverleg te starten voor het voorontwerpbestemmingsplan
Grevelingenstraat 7, 7a Zierikzee
'Grevelingenstraat 7, 7a Zierikzee' met Provincie Zeeland,
(Aldi)
Waterschap Scheldestromen, Veiligheidsregio Zeeland,
Ondernemerskring Schouwen-Duiveland en de
Ondernemersvereniging Zierikzee.
2. De raad te informeren met raadsbrief.
Wijzigingsplan Steursweg 3 te Burgh- 1. Verzoek om wijziging van het bestemmingsplan ex artikel 3.6 lid 1
Haamstede
sub a Wro voor het wijzigen ten behoeve van het realiseren van een
nieuwe minicamping bestemming te honoreren;
2. De procedure ex artikel 3.4. Algemene wet bestuursrecht
opstarten;
3. Het ontwerpwijzigingsbesluit zes weken ter inzage leggen;
4. Indien er geen zienswijzen worden ingediend, de wijziging vast
stellen.
Omgevingsvergunning Melkmarkt 2
1. Toepassing geven aan de uitgebreide voorbereidingsprocedure
Zierikzee
om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor het wijzigen
van het gebruik ten behoeve van het realiseren van een buitenterras
op het adres Melkmarkt 2 te Zierikzee;
2. Indien geen zienswijzen wordt ingediend de
omgevingsvergunning verlenen.
Budgetsubsidie voor Foodielicious
1. Vanaf 2017 een budgetsubsidie van € 2.500,- toe te kennen voor
festival
de organisatie van het Foodielicious festival te Bruinisse;
2. dit bedrag te dekken uit de Voorziening Toerisme;
3. de beschikking conform opgenomen in de ASV 2013 af te geven
voor 2017-2019.
Jaarverslag commissie
1. kennisnemen van het jaarverslag 2015 en 2016
bezwaarschriften 2015 en 2016
2. raad informeren d.m.v. raadsbrief
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