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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, donderdag van
18.00 - 20.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.30 uur.

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 93: 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.

Afspraak maken
Het maken van een afspraak kan via www.tholen.nl of
telefonisch via 14 0166. Vrijdag vanaf 12.30 uur zijn wij
gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

gemeente Tholen

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

DE GEMEENTERAAD VERGADERT

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Onderwerpen van de Raadsvergadering op
21 juni 2018:
• Integraal voorstel inzake de begroting
2019, maatwerk in brandweerzorg en 1e
begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Zeeland.
• Evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid 2014 – 2018 en het plan van aanpak
integraal veiligheidsplan 2019 – 2022 gemeente Tholen.
• Voorstel om:
1. kennis te nemen van de jaarstukken
2017 van de Regio West-Brabant en
in te stemmen met de bestemming
van het rekeningsaldo;
2. geen zienswijze in te dienen bij de
ontwerp-begroting 2018 van de RWB;
3. kennis te nemen van het jaarverslag
2017 en het Productplan 2019 van
het REWIN
• Voorstel tot het wijzigen van gemeenschappelijke regelingen en het verlenen
van toestemming aan het college van burgemeester en wethouders tot het wijzigen
van regelingen, waarin de gemeente Tholen in deelneemt.

• Voorstel om:
1. kennis te nemen van het rapport
“Samenwerkingskracht in Zeeland
#HOEDAN?” van de Commissie Externe Spiegeling Zeeland;
2. in te stemmen met de in het voorstel
gemaakte opmerkingen en
3. dit besluit ter kennis te brengen van
het college van gedeputeerde staten
van Zeeland.
• Voorstel Sabewa Zeeland Jaarstukken
2017, begrotingswijzigingen 2018 en
programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.
• Voorstel tot vaststelling van de voorjaarswijziging over het begrotingsjaar 2018
en het hieruit voortvloeiend nadelig incidenteel resultaat ad € 5.161 te onttrekken aan de algemene reserve, niet vrij
besteedbaar.
• Voorstel tot benoeming van de gemeentelijke vertegenwoordigers in enkele besturen van gemeenschappelijke regelingen;
• Voorstel om het aanwijzen van een functionaris voor gegevensbescherming c.a.
te mandateren aan burgemeester en wethouders.

• Voorstel Besluit in te stemmen met de
Regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Veilige Opvang.
• Voorstel inzake Vangnet Buig 2017.
• Voorstel om zienswijzen over de Kadernota / Programmabegroting 2019-2022
van de GGD Zeeland kenbaar te maken.
• Voorstel om geen zienswijze kenbaar
te maken over de programmabegroting
2019 van Gemeenschappelijke Regeling
SWVO.
• Voorstel om:
1. kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de Zeeuwse Muziekschool;
2. in te stemmen met de begroting
2019 van de Zeeuwse Muziekschool;
3. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2020-2022 van de
Zeeuwse Muziekschool.
• Voorstel om:
1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2017 van De Betho;
2. Geen zienswijze in te dienen ten
aanzien van de conceptbegroting
2019 van De Betho.

• Tussenuitspraak Raad van State inzake
Bestemmingsplan Welgelegen III te Tholen
• Voorstel om geen zienswijze in te dienen tegen het ontwerp van de begroting
2019 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland.
• Voorstel tot het gewijzigd vaststellen
van het bestemmingsplan woningbouw
Deestraat te Poortvliet.
• Voorstel tot vaststellen van de grondexploitatie Deestraat te Poortvliet.
• Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Starterslening 2018 en gelijktijdig de Verordening Starterslening Tholen 2017 in te trekken.
• Voorstel tot vaststelling van 9 herziene
grondexploitaties.
• Voorstel tot vaststelling van de financiële stukken; Jaarrekening 2017, de
begrotingswijzigingen 2018 en de ontwerpbegroting 2019.

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Gemeenteraadsvergaderingen vinden plaats
in de raadzaal van het gemeentehuis te Tholen. De vergaderingen zijn openbaar, u bent
welkom vanaf 19.30 uur. Kijk voor uitgebreide informatie op onze website.

• Poortvliet - Kadijk 1: het uitbreiden van
de bestaande stal (verzonden op 31 mei
2018).
• Sint-Maartensdijk - Poppenoordweg/Eerste Dijk: het aanleggen van een natuur-

• Scherpenisse - Platteweg: het bouwen van
een woning (ontvangen op 29 mei 2018).
• Scherpenisse - Wilhelminastraat 10: het
samenvoegen van twee woningen + het
vernieuwen en vergroten van een dakkapel
(ontvangen op 29 mei 2018).
• Tholen - Oudelandsedijk 10: het verbouwen van een woning (ontvangen op 29 mei
2018).
• Tholen - Zoekweg 1: het renoveren en verbouwen van een pand tot accommodatie
voor muziekvereniging (ontvangen op 29
mei 2018).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:

07JUNI

BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2018

DIENSTVERLENING

vriendelijke oever (verzonden op 30 mei
2018).
• Tholen - Burgemeester Van Boeijenstraat
22: het plaatsen van een erfafscheiding
(verzonden op 31 mei 2018).
• Tholen - Zoekweg 2a en 2b: verlengen termijn tijdelijke huisvesting (verzonden op
29 mei 2018).
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en
bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Fotowedstrijd gemeentegids
2018-2019
• Evenementenoverzicht juni

