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Besluit

1.

Mededelingen

College stemt in met Manifest “Bio-energiecentrale Zeeland”
(ombouw kolencentrale Borssele)

2.

Vaststellen
verslag B&W
vergadering
18 december
2012

Akkoord

3.

Geen bijzonderheden

Uitnodigingen

4.

A.
besluitenlijst 8
januari 2013

Sec/
afd

Reg.nr.

Datum

Onderwerp

Besluit

I/best 13.134

0801

F

II/

Jodiumtabletten

GBA-gegevens aanleveren voor het verspreiden van
jodiumtabletten per huisadres waar personen staan ingeschreven
die jonger zijn dan 41 jaar

Basisregistratie
Grootschalige
Topografie (BGT)

In grote lijnen aansluiten bij de conclusies van de VZG. Borsele ligt
op schema

Uitvoeringsregeling
heffing en
invordering
gemeentelijke
belastingen 2013

De regeling wordt vastgesteld

GS

Gemeentebegroting 2013 is goedgekeurd

13.135

0801

Concept projectplan
PROJECT B2030

Akkoord met concept projectplan van PROJECT B2030, voorheen
project demografische ontwikkelingen, op de informatiebijeenkomst
voor de gemeenteraad 17 januari 2013

13.137

0801

Aanvraag
omgevingsvergun-

Aan Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland vergunning verlenen
voor het bouwen van een monument in Nieuwdorp

bouw

ning
G&e

13.136

0801

Ontwerp
bestemmingsplan
“Kern Oudelande
2013”

Akkoord met inspraak- en vooroverlegrapport, het ontwerp
bestemmingsplan; de vaststellingsprocedure opstarten; ter visie
leggen

Rom

13.138

0801

Dwangsom

Bezwaar tegen ons voornemen oplegging dwangsom wegens
activiteiten in strijd met de milieuwetgeving is afgewezen

13.139

0801

Ontheffingsprocedure

Akkoord met het afwijzen van een verzoek om medewerking te
verlenen aan het realiseren van een geluidscherm

13.140

0801

Kappen bomen
Oosterguitestraat

Akkoord met het advies van de bezwaren commissie om het besluit
van 29 juni 2012, het kappen van 8 bomen, uit te voeren.
Bezwaarschrift is niet-ontvankelijk

III/
woon

5.

6.

7.

8.

Vaststellen
parafenlijst
besluitenlijst
B&W
vergadering 8
januari 2013

Samenwerking De
Bevelanden

Terugkoppeling
portefeuilles

Raadsvergaderingen

N.v.t.

Geen bijzonderheden

De collegeleden praten elkaar bij over hun activiteiten in de
afgelopen week en de komende week

* 10 januari: raadsvergadering
* 17 januari: informatiebijeenkomst Project Demografische
Ontwikkeling
* 24 januari: informatiebijeenkomst over regionaal werkbedrijf, incl
bijpraatsessie wethouders
* 31 januari: presidium, gemeenteraadsspreekuur en fractie

9.

10.

Voorlichting

Rondvraag

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden

