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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 19 juni 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 19 juni 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Boerenontbijt 2018
SEK
Een Boerenontbijt organiseren voor nieuwe inwoners, zodat zij kennis kunnen maken
met elkaar en de gemeente en haar bestuur.
Conform advies
Dit jaar het Boerenontbijt voor nieuwe inwoners laten plaatsvinden op zaterdag 1
september 2018.
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Verzoek van VVV Zeeland om uitstel van de subsidieverantwoording 2017 en
verlenging van de meerjaren budgetsubsidie 2016-2018 voor het jaar 2019
JJD
Aan VVV Zeeland hebben wij voor de jaren 2016-2018 een budgetsubsidie verleend.
De subsidieperiode loopt eind dit jaar af. Door verschillende oorzaken is de VVV thans
niet in staat om de verantwoording over het jaar 2017 tijdig in te dienen en kan men
dientengevolge ook geen meerjarenaanvraag voor de periode 2019-2021 indienen. De
VVV vraagt ons daarom om uitstel van de subsidieverantwoording 2017 én om de
huidige budgetsubsidie te verlengen met één jaar, te weten voor het jaar 2019.
Conform advies
1. Instemmen met het verzoek om uitstel van de subsidieverantwoording 2017 tot 1
oktober 2018.
2. Instemmen met het verzoek om de meerjaren budgetsubsidie 2016-2018 met één
jaar - te weten 2019 - te verlengen.
3. De verzoeken en uw besluit ter kennis brengen van de raadsleden.
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Fusie Facetscholen en Albero
JK
Van het College van Bestuur Albero is een formeel verzoek gekomen om een positief
advies te geven op de voorgenomen fusie tussen Facetscholen en Albero. Dit advies
wordt toegevoegd bij de Fusie Effect Rapportage die zij voor de zomervakantie naar
het Ministerie van Onderwijs willen sturen.
De fusie heeft geen enkel gevolg voor de kwaliteit en instandhouding van de scholen in
onze gemeente. Daarom wordt u geadviseerd een positief advies te geven over de
voorgenomen fusie tussen Facetscholen en Albero.
Conform advies
U wordt geadviseerd een positief advies te geven over de voorgenomen fusie tussen
Facetscholen en Albero.
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Besluit op bezwaar, omgevingsvergunning Zuidstraat 6 Wsk, uitbreiden garage
WK
Er is een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de garage op het
adres Zuidstraat 6 Wissenkerke. Tegen dit besluit is er een bezwaarschrift ingediend.
De bezwarencommissie heeft een hoorzitting gehouden en heeft advies uitgebracht.
Conform advies
1. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren.
2. In heroverweging het besluit handhaven.

006

Verzoek tot huur van een gedeelte van de Zeelandnetlocatie
CJ
Verzoek tot huur van een gedeelte van de Zeelandnetlocatie als woonruimte.
Conform advies
Aangaan van een huurovereenkomst woonruimte voor de tijdelijk duur van maximaal 1
jaar met betrekking tot een nader aangeduid gedeelte van de Zeelandnetlocatie.
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Aanvraag Samenlevingsfonds, buurtbewoners Colijnsplaat
JK
Van een groep buurtbewoners uit Colijnsplaat is een aanvraag ontvangen voor een
Burgerproject leefbaarheid in het kader van het Samenlevingsfonds. Het doel van het
project is het verbeteren van de achteromweg van de Colijnsplaatseweg, zodat deze
voor alle omwonenden beter begaanbaar is.
Conform advies
Instemmen met de subsidieaanvraag van de buurtbewoners uit Colijnsplaat en dit
middels een beschikking aan hen meedelen.
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Adviescommissie Samenlevingsfonds 2
JK
De adviescommissie voor het Samenlevingsfonds is voor de tweede keer bijeen
geweest. De ingediende aanvraag voor een Burgerproject leefbaarheid is door de
adviescommissie van een advies voorzien en wordt nu voorgelegd aan uw college ter
verdere afhandeling.
Conform advies
In te stemmen met het advies van de adviescommissie met betrekking tot het
ingediende burgerproject, zodat dit besluit kan worden gecommuniceerd naar de
aanvrager.
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Rapportage handhavingsprogramma 2018 1e kwartaal
DD
Er is een overzicht gemaakt van de uitvoering van het handhavingsprogramma 2018 in
het eerste kwartaal van 2018. Algemene conclusie dat de planning gehaald is en dat de
handhaving wederom heeft bijgedragen aan een leefbaar, veilig en duurzaam
woonklimaat.
Conform advies
Rapportage handhavingsprogramma 2018 1e kwartaal voor kennisgeving aannemen.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 3 juli 2018.

de secretaris,

de voorzitter,

