EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Vrijdag 4 januari 2019

GEMEENTE THOLEN
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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.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2019

DIENSTVERLENING

GEMEENTE NIEUWS
DE COMMISSIE RUIMTE VERGADERT
Onderwerpen van de commissie Ruimte op 14 januari:
• Voorstel tot het opstellen van een actieplan voor de binnenstad van Tholen.
• Voorstel om:
1. het bestemmingsplan “Masterplan Tholen” vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen
• Aangenomen motie gemeente Sluis inzake kilometerheffing Vlaanderen

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Sint Philipsland - Zuidweg: reconstructie
weg (ontvangen op 19 december 2018).
• Tholen - Puitsedijk 3: het vergroten van een
woning (ontvangen op 21 december 2018).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunning,
reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Tholen - Kaaij 2: het verbouwen en vergroten van een bedrijfspand (verzonden op 21
december 2018).

KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders hebben op
grond van artikel 2, onderdeel a van de ‘Rege-

ling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht’ op
18 december 2018 het volgende gebied aangewezen als een gebied waar de gasaansluitplicht blijft gelden:
• Projectgebied nieuwbouw 13 woningen aan
de Voergang te Tholen.

Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie,
bezwaar en beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Nieuwjaarstoespraak burgemeester
G.J. van de Velde-de Wilde
• Afvalkalender online te raadplegen

DE GECOMBINEERDE COMMISSIE
BESTUURSZAKEN EN SAMENLEVING VERGADERT

DE GEMEENTERAAD VERGADERT

Onderwerpen van de gecombineerde commissie Bestuurszaken en Samenleving op
16 januari:
• Voorstel om: in te stemmen met een suppletie-aanvraag van € 44.219,40 (70% van
€ 63.170,57 exclusief BTW) als bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en
ruimen van conventionele explosieven op het industrieterrein Welgelegen III te Tholen
in de periode 2017/2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de te zijner tijd via de uitkering gemeentefonds te ontvangen bijdrage te
oormerken en deze in zijn geheel te verantwoorden ten gunste van het desbetreffende
in exploitatie zijnde bedrijventerrein.
• Voorstel om: in te stemmen met een suppletie-aanvraag van € 9.089,77 (70% van
€ 12.985,39 exclusief BTW) als bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen
en ruimen van conventionele explosieven door de provincie Zeeland bij de aanleg van
een fietspad langs de route Molendijk, Mareweg en Hiksedijk te Oud-Vossemeer bij
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de via de uitkering
gemeentefonds te ontvangen bijdrage te oormerken en deze in zijn geheel uit te betalen aan de provincie Zeeland.
• Voorstel om: kennis te nemen van het Definitief Ontwerp van de Brede School Tholen
en een extra krediet te voteren van € 566.000 en de jaarlijkse lasten ad € 31.000 op
te nemen in de kadernota 2020.
• Voorstel om in te stemmen met de verlenging van de periode waar in aanvragen
kunnen worden ingediend en toegekend op grond van het Stimuleringsfonds zoals
vastgesteld bij besluit van 23 april 2015 met ingang van 1 januari 2019 tot en met
31 december 2019 en het beschikbaar stellen van de resterende middelen die zijn
opgebouwd in de jaren 2015, 2016 en 2017 voor de bekostiging hiervan.
• Voorstel betreffende amendement openstelling serviceorganisaties op zondag.
• Ingekomen open brief namens diverse kerken op Tholen inzake de voorgenomen zondag-openstelling van (service)winkels en het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag
• Ingekomen brief van burger als reactie op de open brief namens een aantal Thoolse
kerken.

•
•
•
•

Commissievergaderingen 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 en agenda’s op onze website.

Onderwerpen van de raadsvergadering op 24 januari 2019 om 19:30 uur:

•

•

•

•
•

Ingekomen stukken:
SWVO - vastgestelde begroting 2018 na 1e wijziging
Aangenomen motie gemeente Bergen op Zoom inzake toekomst Bravis Ziekenhuis
Voorstel om in te stemmen met een suppletie-aanvraag van € 44.219,40 (70% van €
63.170,57 exclusief BTW) als bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en
ruimen van conventionele explosieven op het industrieterrein Welgelegen III te Tholen
in de periode 2017/2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de te zijner tijd via de uitkering gemeentefonds te ontvangen bijdrage te
oormerken en deze in zijn geheel te verantwoorden ten gunste van het desbetreffende
in exploitatie zijnde bedrijventerrein.
Voorstel om in te stemmen met een suppletie-aanvraag van € 9.089,77 (70% van €
12.985,39 exclusief BTW) als bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en
ruimen van conventionele explosieven door de provincie Zeeland bij de aanleg van een
fietspad langs de route Molendijk, Mareweg en Hiksedijk te Oud-Vossemeer bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de via de uitkering gemeentefonds te ontvangen bijdrage te oormerken en deze in zijn geheel uit te betalen
aan de provincie Zeeland.
Voorstel om: kennis te nemen van het Definitief Ontwerp van de Brede School Tholen
en een extra krediet te voteren van € 566.000 en de jaarlijkse lasten ad € 31.000 op
te nemen in de kadernota 2020.
Voorstel om in te stemmen met de verlenging van de periode waar in aanvragen
kunnen worden ingediend en toegekend op grond van het Stimuleringsfonds zoals
vastgesteld bij besluit van 23 april 2015 met ingang van 1 januari 2019 tot en met
31 december 2019 en het beschikbaar stellen van de resterende middelen die zijn
opgebouwd in de jaren 2015, 2016 en 2017 voor de bekostiging hiervan.
Voorstel tot het opstellen van een actieplan voor de binnenstad van Tholen.
Voorstel om: het bestemmingsplan “Masterplan Tholen” vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

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.

