
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 25-10-2022 
Tijd: 9.30 - 13.00 uur  

Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: Burgemeester 
 

6 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

6.b.1 - BB: 1e en 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD Zeeland 
 
Besluit: 

 
1. Kennis te nemen van de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD Zeeland. 
2. De 1e en 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD Zeeland, door middel van concept 

raadsvoorstel, voor te leggen aan de raad in de cyclus van november. 
3. Na besluitvorming door de raad de concept brief aan de GGD Zeeland te verzenden. 

 

6.b.2 - BB: RV Principebesluit tot voortzetting onderzoek naar regionale spreiding milieustraten 
Zeeland 
 
Besluit: 

 
1. Besluiten om de gemeenteraad voor te stellen: 

a) Een positieve zienswijze in te brengen op het voorgestelde principebesluit regionalisering 
milieustraten.  

b) Akkoord te gaan met het uitvoeren van nadere onderzoeken en uitwerking van regionale 
spreiding ten behoeve van definitieve besluitvorming. 

2. Het dossier aanbieden voor de raadscyclus van november. 
 

6.b.3 - BB: RV Voorstel voor een aanvullend krediet ten behoeve van de uitvoering van het 
Grondstoffenplan 

 
Besluit: 
 

1. De raad voor te stellen een aanvullend krediet ad. € 370.000 beschikbaar te stellen ten 
behoeve van het vervolg van de uitvoering van het Grondstoffenplan. 

2. Gedurende 10 jaar de afschrijvingslasten à € 37.000 te onttrekken uit de Voorziening 

Afvalstoffenheffing. 
3. Het dossier aanbieden voor de raadscyclus van november. 

 

6.c - Staf: RV Voorstel tot het vaststellen van het Controleprotocol 2022 en het Normenkader 

2022 
 
Besluit: 
 

1. Gehoord hebbende de auditcommissie op 18 oktober 2022, de raad voor te stellen om: 
a) Het Controleprotocol en Normenkader 2022 vast te stellen vast te stellen waarbij de 

goedkeuringstolerantie wordt vastgesteld op 1% voor fouten en 3% voor onzekerheden 
van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves. 

b) De rapporteringstolerantie wordt vastgesteld op € 50.000. 
c) Het op 8 juli 2021 door de gemeenteraad vastgestelde ambitieniveau "Financieel in 

Control" te herbevestigen maar hierbij als planning het jaar 2025 te hanteren. 
2. Het dossier aanbieden voor de raadscyclus december. In diezelfde cyclus is onder 

voorbehoud eveneens de nieuwe verordening op de auditcommissie voorzien. 
 
 
 



8 - NOTA'S OPENBAAR  
 

8.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 18 oktober 2022 

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 18 oktober 2022 vaststellen. 

 

8.b.1 - BB: Uitvoeringsprogramma Verduurzaming Gemeentelijke Organisatie 
 
Besluit: 

 
1. Programma B vast te stellen als het uitvoeringsprogramma van de gemeentelijke organisatie. 
2. Het MT en het college periodiek op de hoogte houden van de voortgang. 
3. De stukken ter informatie doen toekomen aan de OR, inclusief een toelichting in de 

Overlegvergadering (datum af te stemmen met de WOR-bestuurder). 
4. Het onderwerp noteren voor een volgende informatiecarrousel aan de gemeenteraad 

  

8.b.2 - BB: Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen 
2023-2028 
 

Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen ZV 
2023-2028. 

2. De betrokken organisaties via de verklaring van instemming te informeren dat ingestemd 
wordt met het RPO. 

 

8.c.1 - ED: Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Kom IJzendijke 
 
Besluit: 

 
1. Kennis te nemen van de ingediende inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan 

‘Kom IJzendijke’. 
2. In te stemmen met de voorgestelde Notitie ‘beantwoording inspraakreacties en ambtshalve 

aanpassingen’. 
3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom IJzendijke’ (met kenmerk 

NL.IMRO.1714.bpkomijzendijke-ON01) voor een periode van zes weken ter inzage te leggen, 
met dien verstande dat wethouder Liefting er van uit gaat dat hierin ruimte voorzien is/blijft 
voor de natuurtuin. 

4. In de publiekscommunicatie opnemen hoe dit bestemmingsplan zich verhoudt tot de 
verkenning Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen (in lijn met collegebesluit d.d. 31 mei 2022). 

5. De indieners van de inspraakreacties schriftelijk informeren 

6. De gemeenteraad hierover schriftelijk informeren, met dien verstande dat in de brief de 
passage wordt opgenomen over de relatie tot de verkenning 


