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Zaaknummer  Z21.010490 

Documentnummer D21.253768 

Onderwerp Raamovereenkomst Unique / inhuur tijdelijk flexibel 
personeel 

Afdeling Beleid en Dienstverlening 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit: 
 
Het aangaan van de raamovereenkomst met Unique 
Nederland B.V. Deze raamovereenkomst is het resultaat 
van het aanbestedingstraject “Inhuur tijdelijk flexibel 
personeel” Kenmerk: siw008239. 
  

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 22 jun 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.010534 

Documentnummer D21.253968 

Onderwerp Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 

Afdeling Beleid en Dienstverlening 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit: 
1. de jaarverantwoording kinderopvang 2020 vast te 
stellen. 
  

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



Besloten in de 
vergadering van College d.d. 22 jun 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.010556 

Documentnummer D21.254176 

Onderwerp nieuwe gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Zeeland 2021 

Afdeling Staf 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit: 
1. de raad voor te stellen toestemming te verlenen om de 
nieuwe 'Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Zeeland 2021' (bijlage D21.254097) aan te gaan. 

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 22 jun 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.010225 

Documentnummer D21.254412 

Onderwerp Nieuwe achtervangovereenkomst gemeente - 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Afdeling Leefomgeving 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit:  

1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe 
achtervangovereenkomst met ingang van 1 
augustus 2021. 

2. Kennis te nemen van de aankondiging van WSW 
dat er enkele wijzigingen in bestaande 
achtervangovereenkomsten worden voorbereid. 
Deze worden later dit jaar ter besluitvorming aan 
uw college voorgelegd. 

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 22 jun 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.010313 



Documentnummer D21.254435 

Onderwerp Vestiging voorkeursrecht Gildenstraat te Biezelinge 
(Zuidhoek fase 4) 

Afdeling Staf 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit: 
   

1. Aan te wijzen op basis van artikel 6 lid 1 Wvg, als 
percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 
en 26 van de Wvg van toepassing zijn, 
aangegeven op de bij dit besluit behorende en als 
zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met 
nummer TK-30444674-01 en op de perceelslijst 
met kenmerk PL-30444674-01, waarop zijn 
vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, 
hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren 
en de rechthebbenden op de daarop rustende 
beperkte rechten, één en ander naar de stand van 
de openbare registers van het Kadaster per 9 juni 
2021. 

   

2. Te concluderen dat de percelen als bedoeld onder 
beslispunt 1 eerder in een besluit tot aanwijzing ex 
(voormalig) artikel 2 en artikel 4, lid 1 Wet 
voorkeursrecht gemeenten d.d. 25 oktober 2005 
betrokken zijn geweest. Op 9 oktober 2007 heeft 
de gemeenteraad ex (voormalig) artikel 2, lid 4 Wet 
voorkeursrecht gemeenten besloten om de 
werkingsduur van het gemeentelijk voorkeursrecht 
met één jaar te verlengen. Deze eerdere 
aanwijzing is van rechtswege vervallen op 9 
oktober 2008.   

   

3. Kennis te nemen van het feit dat het onderhavige 
besluit van rechtswege vervalt drie maanden na 
dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip 
door de gemeenteraad een besluit ex artikel 4 Wvg 
is genomen. 

   

4. Aan de gemeenteraad voor te stellen om het 
voorkeursrecht ex artikel 4 Wvg te bestendigen. 

   

5. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet in 
samenhang met artikel 10 lid 2 sub b van de Wet 
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen betreffende dit voorstel, alle bijlagen en al 



hetgeen hierover is besproken in de 
collegevergadering om de financiële en 
economische belangen van de gemeente veilig te 
stellen. De geheimhouding wordt opgeheven vanaf 
de dag nadat het besluit is bekendgemaakt in de 
Staatscourant, zijnde op 24 juni 2021.   

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 22 jun 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.010642 

Documentnummer D21.254519 

Onderwerp samenwerkingsovereenkomsten SORBET-gemeenten en 
Zeeland 

Afdeling Leefomgeving 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit: 
1. in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de SORBET-gemeenten; 
2. de samenwerkingsovereenkomst door de burgemeester 
te laten ondertekenen mits alle colleges van de SORBET-
gemeenten met deze overeenkomst hebben ingestemd; 
3. in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Zeeuwse gemeenten; 
4. de samenwerkingsovereenkomst door de burgemeester 
te laten ondertekenen mits alle colleges van de Zeeuwse 
gemeenten met deze overeenkomst hebben ingestemd. 

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 22 jun 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.009971 

Documentnummer D21.254618 

Onderwerp Budgettaire ruimte 2022-2025 

Afdeling Middelen 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit: 
 
De uitgangspunten voor de berekening van de 
budgetruimte 2022-2025 ter vaststelling aan de raad aan 



te bieden.  

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 22 jun 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.010664 

Documentnummer D21.254629 

Onderwerp Aanvulling capaciteit taakveld ruimtelijke ordening 

Afdeling Leefomgeving 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met aanvullende capaciteit voor het 
taakveld ruimtelijk ordening. 

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 22 jun 2021 

 
 

Zaaknummer  Z20.007395 

Documentnummer D21.254634 

Onderwerp Stand van zaken onderzoek verborgen armoede 

Afdeling Beleid en Dienstverlening 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit: 
1. de gemeenteraad te informeren over de voortgang van 
het onderzoek 'Vindplaatsen verborgen armen; naar 
effectievere wegen om huishoudens met een laag 
inkomen te ondersteunen' 

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 22 jun 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.010654 

Documentnummer D21.254635 

Onderwerp Voorstel aan de raad tot wijziging Structuurvisie 2012-
2030 



Afdeling Leefomgeving 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit:  

1. De raad voor te stellen een wijziging van de 
Structuurvisie 2012-2030 vast te stellen waardoor 
kan worden ingezet op woningbouwlocatie 
Zuidhoek 4 in Biezelinge en bedrijventerrein 
Smokkelhoek II aan de Langeweg in Kapelle. 

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 22 jun 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.010314 

Documentnummer D21.254638 

Onderwerp Vestiging voorkeursrecht Langeweg (Smokkelhoek II) 

Afdeling Staf 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit: 
   

1. Aan te wijzen op basis van artikel 6 lid 1 Wvg, als 
percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 
26 van de Wvg van toepassing zijn, aangegeven op de 
bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 
kadastrale tekening met nummer TK-30444674-02 en 
op de perceelslijst met kenmerk PL-30444674-02, 
waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen 
percelen, hun grootte, alsmede de namen van de 
eigenaren en de rechthebbenden op de daarop 
rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand 
van de openbare registers van het Kadaster per 9 juni 
2021. 

   

2. Te concluderen dat de percelen als bedoeld onder 
beslispunt 1 eerder in een besluit tot aanwijzing ex 
(voormalig) artikel 2 en artikel 4, lid 1 Wet 
voorkeursrecht gemeenten d.d. 25 oktober 2005 
betrokken zijn geweest. Op 9 oktober 2007 heeft de 
gemeenteraad ex (voormalig) artikel 2, lid 4 Wet 
voorkeursrecht gemeenten besloten om de 
werkingsduur van het gemeentelijk voorkeursrecht met 
één jaar te verlengen. Deze eerdere aanwijzing is van 
rechtswege vervallen op 9 oktober 2008.  



   

3. Kennis te nemen van het feit dat het onderhavige 
besluit van rechtswege vervalt drie maanden na 
dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip door 
de gemeenteraad een besluit ex artikel 4 Wvg is 
genomen. 

   

4. Aan de gemeenteraad voor te stellen om het 
voorkeursrecht ex artikel 4 Wvg te bestendigen. 

   

5. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet in 
samenhang met artikel 10 lid 2 sub b van de Wet 
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen betreffende dit voorstel, alle bijlagen en al 
hetgeen hierover is besproken in de collegevergadering 
om de financiële en economische belangen van de 
gemeente veilig te stellen. De geheimhouding wordt 
opgeheven vanaf de dag nadat het besluit is 
bekendgemaakt in de Staatscourant, zijnde op 24 juni 
2021.  

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 22 jun 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.010673 

Documentnummer D21.254661 

Onderwerp Vaststellen besluitenlijst van de b&w vergadering van 15 
juni 2021 

Afdeling Middelen 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit: 

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 22 jun 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.010673 

Documentnummer D21.254662 

Onderwerp Vaststellen besluitenlijst van de b&w vergadering van 15 



juni 2021, vertrouwelijk 

Afdeling Middelen 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit: 

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 22 jun 2021 


