
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 13-09-2022 
Tijd: 9.00 - 13.00 uur 

Locatie: Kamer burgemeester  
Voorzitter: Burgemeester 
 

8 - NOTA'S OPENBAAR  

 

8.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 6 september 2022 
 
Besluit: 

 
De openbare besluitenlijst d.d. 6 september 2022 vaststellen. 
 

8.b.1 - BB: Documentaire Spanje of Oranje 

 
Besluit: 
 

1. Een ambtelijke afspraak met de aanvrager plaats laten vinden waarbij het College onder 
voorwaarden openstaat voor een heroverweging van het eerdere besluit op de 
subsidieaanvraag. 

2. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek, een vervolgadvies voorbereiden aan het college. 
 

8.b.2 - BB: Voorstel om in te stemmen met het verzoek van de VZG voor een structurele 
financiële bijdrage in 2023, 2024 en 2025 voor de Zeeuwse uitrol van het expat center Zeeland 

per 1 januari 2023 
 
Besluit: 
 

1. Instemmen met het verzoek van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) om een 
structurele financiële bijdrage te leveren voor de Zeeuwse uitrol van het expat center Zeeland 

per 1 januari 2023. 
2. Aan het Expat center Zeeland een financiële bijdrage te verlenen: voor de jaren 2023, 2024 

en  2025. Dit met dien verstande dat het college er van uit gaat dat de bijdrage aan 
Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen naar rato verlaagd wordt. Daarnaast ziet het college graag 
een bijdrage van het bedrijfsleven (bijvoorbeeld: binnen 3 jaar 50-50). 

3. De financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 2023. 

 

8.d.1 + 8.d.1.a - STAF: Bemensing programma Vitaal WZV 2022 
 
Besluit: 

1. Een bedrag beschikbaar te stellen voor het opstellen van een beleids- en uitvoeringskader 
Wonen (opdracht reeds verstrekt) en overige kosten en maatregelen die voortkomen uit de 
voorbereiding van het project en de kosten hiervoor te dekken uit de gelden van de Regiodeal 
Zeeuws Vlaanderen en het budget dat door de raad beschikbaar gesteld is voor de 
planvorming Vitaal WZV. 

2. Via de 2e Berap en de Begroting 2023 aan de raad voor te stellen om de resterende middelen 

vanuit de voorziening Aantrekkelijk Oostburg over te hevelen naar het programma Vitaal WZV 
en hierover in overleg treden met het ministerie en de provincie. 

3. Dit besluit ter informatie delen met de OR. 


