EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 6 oktober 2016

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK40

GEMEENTEHUIS THOLEN: Hof van Tholen 2 | 4691 DZ Tholen | Telefoon: 14 0166 | E-mail: gemeente@tholen.nl

Dienstverlening vindt volgens afspraak plaats van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 16.30 uur en op
vrijdag van 9.00 – 12.30 uur.
Het maken van een afspraak kan via www.tholen.nl of
telefonisch. Vrijdagmiddag 12.30 uur zijn wij gesloten
en telefonisch niet bereikbaar.

U bent van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt
een afspraak maken via het bestuurssecretariaat:
0166 - 66 83 30: voor de burgemeester
0166 - 66 83 86: voor een van de wethouders
Wanneer u iets met (een lid van) de gemeenteraad wilt
bespreken, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie:
0166 - 66 83 50.

gemeente Tholen

06OKT

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

DIENSTVERLENING

GEMEENTE NIEUWS
DE GEMEENTERAAD VERGADERT
Op donderdag 20 oktober 2016 om 19.30 uur
houdt de gemeenteraad van Tholen een openbare
vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis
te Tholen.
Agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
1. Memo over sluiting Belgische kerncentrales
2. Veiligheidsregio Zeeland – 1e Bestuursrapportage 2016 en 2de Begrotingswijziging 2016
3. Regio West-Brabant – Besluitvorming en zienswijzen jaarrekening 2015 en begroting 2017
4. Nieuwsflits Tafel van 15
5. Intern controleplan 2016
6. Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) – jaarrekening 2015; jaarverslag 2014-2015 en meerjarenbegroting 2017-2020 incl. informatie over
wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling
7. Motie wijkagenten
Schriftelijke vraag
1. Antwoord op schriftelijke vraag fractie CDA inzake borden “Welkom in Zeeland”
2. Antwoord op schriftelijke vraag fractie ABT inzake onkruid op verhardingen
Bespreekstukken
• Voorstel om een keuze te maken uit de in de bestuursopdracht Zwembaden opgenomen opties
ten aanzien van de toekomst van de gemeentelijke zwembaden.
• Voorstel om in te stemmen met:
1. het stappenplan “Bestuursopdracht afval			 inzameling Tholen” conform bijlage 2;
• het verlagen van de inzamelfrequentie van het
			 restafval per 1 januari 2017
• het betrekken van verenigingen bij het inza			 melen van kunststof;
• de actie 100-100-100;
• evaluatie van de 2 nieuwe maatregelen;
• vergelijking van resultaten ‘verlagen frequen			 tie’ versus Diftar (Differentiatie van tarieven).
2. De financiële resultaten van hetgeen onder
			 punt 1 is besloten en van de verhoogde inza			 melfrequentie voor de inzameling van het
			 kunststofverpakkingen en drankenkartons
			 ten laste/ten goede te brengen van de egali			 satievoorziening afvalstoffenheffing.
• Voorstel tot het geven van toestemming om deel
te nemen aan de gemeenschappelijke regeling
ICT samenwerking West-Brabant-West.
• Voorstel om:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken naar
			 het onderzoek naar opvang van vluchtelingen
			 in Tholen.
2. In te stemmen met de bereidheid tot het rea			 liseren van 10% meer statushouders dan de
			 wettelijke taakstelling.
3. Akkoord te gaan met het uitgangspunt van
			 het college dat er in de gemeente Tholen op			 vang mogelijk is voor maximaal 300 vluchte			 lingen met een ingroei vanaf 200 voor meer			 dere jaren.
4. Er mee in te stemmen dat er, rekening hou			 dend met dat uitgangspunt, op dit moment
			 geen locatie voor opvang van vluchtelingen in
			 de gemeente Tholen kan worden gevestigd.
• Voorstel om uw zienswijze te geven over de 1e
begrotingswijziging 2017 van GGD Zeeland.
Deze zienswijze betreft:
1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging
			 2017 betreffende structurele meerkosten

			 voor het gebruik en de ondersteuning van de
			 Verwijsindex Regio Zeeland (VIRZ).
2. In te stemmen met een ophoging van de ge			 meentelijke bijdrage voor 2017 tot en met
			 2020.
3. Uw zienswijze kenbaar te maken aan het Alge			 meen Bestuur van GGD Zeeland.
• Voorstel om uw zienswijze te geven over de Programmabegroting 2017 van de GGD Zeeland.
Uw zienswijze is de volgende:
•		 In de Programmabegroting 2017 wordt voor
			 de jaarschijf 2017 de VZG-richtlijn correct toe			 gepast. Voor 2018-2020 is dit niet het geval.
			 Ook voor deze jaren dient de VZG-richtlijn te
			 worden toegepast.
•		 De afgelopen jaren is er veelvuldig sprake ge			 weest van het ontbreken van vergelijkende
			 cijfers, omdat de structuur van de begroting
			 anders was dan het jaar ervoor. Het is wense			 lijk om enige uniformiteit in de begroting te
			 krijgen.
Voorstel om:
1. De adviezen van Acta-advies, zoals opgeno			 men in de ‘Adviesnota Bibliotheekwerk
			 gemeenten regio Oosterschelde’, integraal
			 over te nemen.
2. Akkoord te gaan met de, op basis van aan			 bevelingen in de adviesnota, bijgevoegde ver			 nieuwde inhoudelijke visie bibliotheekwerk
			 Oosterschelderegio voor de periode 2017			 2020.
3. Akkoord te gaan met het, op basis van aan			 bevelingen in de adviesnota, bijgevoegde
		 nieuwe financiële kader voor de periode 2017			 2020.
4. De huidige samenwerkingsovereenkomst in
			 2017 te evalueren en per 1 januari 2018 te
			 komen tot een vernieuwde samenwerkings			 overeenkomst.
• Voorstel om kennis te nemen van het bouwplan
voor het bouwen van een kerkgebouw aan de Prins
Bernhardstraat te Tholen en af te zien van het geven van een verklaring van geen bedenkingen.
• Voorstel om:
1. de ingediende zienswijzen ontvankelijk en
			 ongegrond te verklaren;
2. het bestemmingsplan ‘Recreatiepark Wulp			 dal’ gewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.
• Voorstel om in te stemmen met de gewijzigde
aanwending van de ISV-reserve van het project
Westvest voor de sloop van de Rädda Barnenstraat te Sint-Maartensdijk.
• Voorstel om geen wensen of bedenkingen te hebben over het voornemen om te besluiten om de
ontwerp-vaststellingsovereenkomst Havengebied
Sint-Annaland, inclusief bijlagen, aan te gaan.
• Voorstel om de grondprijzen van woningbouwgrond, bedrijfsgrond en snippergroen voor 2017
vast te stellen.
Inzage
De agenda vindt u op www.tholen.nl (via de knop
Bestuur en Organisatie, Vergaderkalender). Indien
u niet de beschikking heeft over een computer of
een internetverbinding, maar toch graag de notulen wilt beluisteren, kunt u contact opnemen met
de griffie, telefoon: 0166-668350.
Rechtstreekse uitzending door Omroep Tholen
De gemeenteraadsvergadering wordt live uitgezonden door de lokale omroep; kabelfrequentie fm
107.6 en via de ether op fm 106.5.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen
maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Oud-Vossemeer - Hikseweg 5a: het bouwen van een
loods (ontvangen op 26 september 2016).
• Oud-Vossemeer - Coentjesweg 43: het plaatsen van
een tijdelijke huisvesting t.b.v. zorgwoningen (ontvangen op 26 september 2016).
• Oud-Vossemeer - Molenstraat 15: het plaatsen van
een dakkapel (ontvangen op 23 september 2016).
• Oud-Vossemeer - Weelhoekstraat 9 en 15: het kappen van 2 sierkersen (ontvangen op 26 september
2016).
• Scherpenisse – Laban Deurloostraat: het kappen van
10 elzen en het herplanten van 4 amberbomen (ontvangen op 23 september 2016).
• Sint-Annaland - Ring 1: het kappen van 2 lindebomen (ontvangen op 26 september 2016).
• Sint-Annaland - Nieuwlandseweg: het bouwen van
een groepsaccommodatie (ontvangen op 21 september 2016).
• Sint-Annaland - Nieuwlandseweg: het bouwen van
een recreatiewoning (ontvangen op 16 september
2016).
• Tholen – Watermolen en Windmolen: het kappen van
14 sierperen (ontvangen op 23 september 2016).
• Tholen - Bebouwdendam 31: het vergroten en vernieuwen van een woning (ontvangen op 21 september 2016).
Welstandscommissie
De welstandscommissie vergadert iedere maandag in
de oneven weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis
van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand
aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact
opnemen met het cluster Vergunningen van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving
(telefoon 14 0166). De behandeling van de aanvragen
omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van
de vooroverlegplannen is niet openbaar.
Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen
maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
• Oud-Vossemeer - Boshoeveweg 1a: het tijdelijk gebruiken van een loods als stallingsruimte (verzonden
op 28 september 2016).
• Poortvliet - Engelaarsdijk 7: het plaatsen van een
schuifhekwerk (verzonden op 27 september 2016).
• Sint Philipsland - Eendrachtstraat 55: het realiseren
van een balkon (verzonden op 27 september 2016).
• Stavenisse - Buurtweg 115: het plaatsen van een
dakkapel (verzonden op 29 september 2016).
• Stavenisse - Buurtweg 43: het plaatsen van een dakkapel (verzonden op 26 september 2016).
• Tholen - Markt 12: het uitbreiden van een winkel (verzonden op 27 september 2016).
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene
wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop
de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar
maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar

maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u
een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen
met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.
Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van
een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot
het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht
worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht,
Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Bezwaar en beroep
Nadere informatie over het indienen van een bezwaaren een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure “Bezwaar
en beroep tegen een beslissing van de overheid” die
u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl
(www.rijksoverheid.nl/documenten en publicaties/brochures/bezwaar en beroep tegen een beslissing van de
overheid).
Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

BEKENDMAKING
Het hoofd van de afdeling Openbare Werken heeft namens het college van burgemeester en wethouders van
Tholen een aanvraag voor het verbreden van een inrit
bij Bos 30 te Stavenisse ontvangen. De aanvraag staat
bekend onder zaak 49200.
Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6
weken na de datum van afkondiging bezwaar maken
bij ons college. Het bezwaarschrift dient gedateerd en
ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift
voorzien zijn van naam en adres, een omschrijving van
het besluit (zaak 49200) waartegen het bezwaar is gericht en de redenen waarom tegen dit besluit bezwaar
wordt gemaakt.
Nadere informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de brochure “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid” die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl.

van het oud archief van het gemeentehuis te Tholen,
Hof van Tholen 2 te Tholen. Deze bekendmaking, het
besluit en enkele relevante bijbehorende stukken zijn
ook te raadplegen via www.overheid.nl.
Tegen het besluit vaststellen hogere grenswaarde staat
gedurende zes weken met ingang van de dag, na die
waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep open
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State voor:
a) belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht
tegen het ontwerp van het besluit;
b)belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden
aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep
instellen kunnen een verzoek doen tot het treffen van
een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen
bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de bovengenoemde afdeling. Het verzoek tot
voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Nadere informatie over het indienen van een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening
vindt u in de brochure “Bezwaar en beroep tegen een
beslissing van de overheid” die u kunt downloaden van
de site www.rijksoverheid.nl.

AANVRAAG REGULIERE
OMGEVINGSVERGUNNING
NESTAAN HOLLAND B.V.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen
maken bekend dat zij op 20 september 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van Nestaan Holland B.V. De aanvraag
heeft betrekking op de opslag van pentafluorpropaan
in zogenaamde rolcilinders. Deze aanvraag ligt niet ter
inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als
een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het
besluit op de aanvraag worden afgewacht.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot H.G.L.
Hoogervorst, tel. 06-51206090 van RUD Zeeland.
De aanvraag staat geregistreerd onder nummer WAOV160424/00141729.

KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij, in het kader van de Wet geluidhinder, hebben besloten een hogere grenswaarde vast te stellen.
• De hogere grenswaarde houdt verband met het realiseren van een bedrijfswoning, gelegen op het perceel
Bitterhoekseweg 4 te Poortvliet.

MEER INFORMATIE:
OP WWW.THOLEN.NL:

Er zijn geen zienswijzen ingediend naar aanleiding van
de ontwerp-beschikking. In de definitieve beschikking
is geen wijziging aangebracht ten opzichte van de ontwerp-beschikking.
Het besluit, de aanvraag en de bijbehorende stukken
liggen met ingang van 7 oktober 2016 tot en met 17
november 2016 ter inzage in de openbare leesruimte

• Openbaarheid WOZ
• Vergaderingen raadscommissies
• Evenementenkalender

WWW.THOLEN.NL

