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Onderwerp
Voorontwerpbestemmingsplan
Zierikzee buiten de gracht

Nadere uitwerking definitie
overhead en gebruik in
gastgemeenteconstructies

Voortgang project “invoering
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30 mei 2017
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1 juni 2017

Besluit
1. Kennis geven van het besluit dat een nieuw bestemmingsplan
Zierikzee buiten de gracht wordt voorbereid;
2. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Zierikzee buiten de
gracht;
3. Voorontwerpbestemmingsplan ter visie leggen in het kader van de
inspraakprocedure en het vooroverleg;
4. Raad informeren met raadsbrief.
1. De notitie overhead van de commissie BBV als definitie te hanteren
voor het bepalen van de overheadfuncties in een
gastgemeenteconstructie;
2. Te bevestigen dat de overige uitgangspunten zoals geformuleerd bij
het collegebesluit van 21 juni 2016 onveranderd van toepassing blijven;
3. De nieuwe uitgangspunten in laten gaan vanaf 1 januari 2017;
4. De dienstverleningsovereenkomst (DVO) tekstueel in lijn te laten
brengen met de nieuwe afspraken omtrent overhead en ter vaststelling
voorleggen aan het college;
5. Structureel een bedrag van € 27.635 aframen en in 2017 toe voegen
aan de post onvoorzien en vanaf 2018 en verder toe voegen aan de
budgettaire ruimte.
1. Kennis te nemen van de gewijzigde uitvoering van fase 2 (de
bouwfase), de voorlopige uitkomsten ervan alsmede van de
onduidelijkheden en de risico's;
2. De bouwfase af te sluiten;
3. Kennis te nemen van de start van de implementatiefase én
uitvoeringsfase inclusief de bijbehorende planning;
4. In te stemmen met raadsbrief.
1. In te stemmen met de bijgevoegde jaarstukken 2016.
2. In te stemmen met de onttrekking van € 82.051 uit de Voorziening
Nazorg Stortplaats.
3. Het saldo van de jaarrekening 2016 ad. € 2.980.928 in 2017 toe te
voegen aan de Algemene Reserve van het concern en de
bestemmingsreserve Calamiteiten Zuidhoek en een tweetal overige
bestemmingsreserves van De Zuidhoek en de voordelige structurele
component van € 321.977 mee te nemen in de financiële rapportage
2017-1.
4. In te stemmen met het opheffen van de Reserve kapitaallasten PVA
Musea en de Voorziening woonwagenlocaties en de vorming van een
bestemmingsreserve woonwagenlocaties per 1 januari 2017.
5. In te stemmen met het op peil brengen van een aantal reserves en
voorzieningen van het concern en de Zuidhoek per 1 januari 2017.
6. In te stemmen met de verhoging van het plafond van de
bestemmingsreserve herstructurering Zuidhoek tot € 1.584.034
Raadsbrief vaststellen

Raadsbrief plaatsen turbines in
het stroomgat Hammen
Rioolvervanging en herinrichting 1. In te stemmen met de inhoudelijke en procesmatige kaders zoals
Poortvernieuwing 2
opgenomen in deze bestuursopdracht.
2. De afdeling Openbare Werken opdracht geven voor de uitvoering van
het project “Poortvernieuwing 2” te Zierikzee.
3. Als projectnaam “Poortvernieuwing 2” te hanteren.
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Verkeersmaatregelen
Mondragon Zierikzee
Zeeuws innovatievoorstel
jeugdhulp Juvent

Zeeuws innovatievoorstel Safer
Caring Pleegzorg
Subsidieverzoek Documentaire
Watersnoodramp
Aankoop kunstwerk “zwevende
bank” te Noordwelle
Evaluatie en bijstelling
Ontwikkelingsvisie Horeca

Verkeersbesluit nemen voor de noodzakelijke verkeersmaatregelen
rondom de sloop en nieuwbouw van Mondragon Zierikzee
1. Kennis te nemen van het innovatie-voorstel "Systeembehandeling
residentiële hulpverlening” van Juvent;
2. Hiervoor voor een periode van 2 jaar innovatiemiddelen beschikbaar te
stellen van respectievelijk € 31.418,79 in 2018 en € 29.735,64 in 2019;
3. Dit bedrag te dekken uit het innovatie-budget sociaal domein.
1. Kennis te nemen van het innovatievoorstel "Safer Caring Pleegzorg”;
2. Hiervoor éénmalig een bedrag van €6.410,00 beschikbaar te stellen;
3. Dit bedrag te dekken uit het innovatiebudget sociaal domein
Een bijdrage van € 7500 verstrekken t.b.v. de realisatie van de
documentaire Watersnoodramp
Een bijdrage beschikbaar stellen van € 15.000 t.b.v. aankoop “zwevende
bank” Noordwelle
1. instemmen met beantwoording reactie werkgroep horeca
2. raad informeren d.m.v. raadsbrief
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