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DIENSTVERLENING BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

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

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.

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. 

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. 

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Ruimte dinsdag 6 april 2021, aan-
vang 19.30 uur, digitaal.

Bespreekstukken:
• Voorstel tot vaststelling Bestemmingsplan Woonvormen – Parapluherziening.
• Voorstel tot het kennis nemen van de stand van zaken van het vitaliseringsplan Binnen-

stad Tholen en tevens het beschikbaar stellen van een krediet van € 110.000 ten laste 
van de post onvoorzien voor realisatie van een hellingbaan en een kunstwerk.

• Voorstel om geen zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp van de begroting Regio-
nale Uitvoeringsdienst Zeeland 2022.

• Voorstel Beleidsregels camperplaatsen en kleinschalig kamperen.
• Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Buitengebied - Parallelweg N286 Poortvliet.
• Voorstel tot vaststelling van 10 herziene grondexploitatieberekeningen.

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Samenleving woensdag 7 april 2021, 
aanvang 19.30 uur, digitaal.

Bespreekstukken:
• Voorstel flexibilisering Asielketen en plan van aanpak provincie Zeeland.
• Voorstel 1ste Begrotingswijziging GGD 2021 t.b.v. Veilig Thuis.

Eigen initiatief commissie:
• Jaarverslag 2019-2020 Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio (terugver-

wezen vanuit commissievergadering Ruimte/Samenleving d.d. 21 januari 2021 op ver-
zoek van de heer A.L.S. Schoonen namens fractie CDA)

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Bestuurszaken donderdag 8 april 
2021, aanvang 19.30 uur, digitaal.

Bespreekstukken:
• Voorstel om kennis te nemen van de bevindingen uit de rechtmatigheids-controle en 

de geconstateerde afwijkingen van interne regelgeving over 2020 gezien de aard en 
omvang alsnog te bekrachtigen.

• Voorstel tot het wijzigen van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad gemeente Tholen.

• Voorstel tot het wijzigen van de Verordening op de raadscommissies gemeente Tholen.

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht. Hiervoor kunt u zich richten tot 
de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl. Aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van 
vergadering binnen zijn.

Meer informatie over deze commissievergaderingen is terug te vinden op de website 
www.tholen.nl.

DE COMMISSIE RUIMTE VERGADERT

DE COMMISSIE SAMENLEVING VERGADERT

DE COMMISSIE BESTUURSZAKEN VERGADERT

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Tholen maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen:

• Sint-Annaland – Bierensstraat 20: het ver-
groten van een woning (ontvangen op 11 
maart 2021).

• Sint-Annaland – Bezaan: het bouwen van 
een woning (ontvangen op 9 maart 2021).

• Sint-Maartensdijk – Stenepad 10: het 
plaatsen van een mantelzorgwoning (ont-
vangen op 9 maart 2021).

• Stavenisse – Julianastraat 25: het kappen 
van een boom (ontvangen op 10 maart 
2021).

• Tholen – Stevinweg 19: het bouwen van 
een bedrijfspand (ontvangen op 11 maart 
2021).

• Tholen – Slabbecoornweg 52: het tijdelijk 
plaatsen van een verkoopwagen (ontvan-
gen op 10 maart 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen, reguliere voorbereidingsprocedure, 
verleend:

• Sint-Maartensdijk – Provincialeweg 5a: 
het gedeeltelijk vernieuwen van de woning 
(verzonden op 5 maart 2021).

• Stavenisse – Wethouder C.J. Moerland-
straat 18: het bouwen van een woning 
(verzonden op 11 maart 2021).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de ge-

meente Tholen maken bekend dat zij de 
volgende melding ingevolge het Besluit alge-
mene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit) hebben ontvangen voor 
het in gebruik hebben van een 5000 liter die-
seltank op de locatie gelegen aan de Oude 
Zeedijk 10 te Sint-Annaland.

Bovengenoemde melding ligt met ingang 
van 19 maart 2021 gedurende vier weken 
ter inzage in het gemeentehuis, Hof  van 
Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 16.30 
uur. 
Voor inlichtingen over een en ander kunt u 
tijdens kantooruren contact opnemen met 
mevrouw C. Mulders, medewerkster van 
RUD Zeeland, telefoonnummer. +31 (0)6 
51205993.

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op maan-
dag 22 maart om 9:30 uur. In verband met 
de maatregelen ter bestrijding van het co-
ronavirus vergaderen de commissieleden 
via een digitale verbinding. In de vergade-
ring worden aanvragen omgevingsvergun-
ning en vooroverlegplannen behandeld. Als 
het noodzakelijk is zal de commissie tele-
fonisch contact opnemen met aanvragers 
voor een toelichting op een bouwplan. De 
agenda is vanaf  donderdag voorafgaand aan 
de vergadering op te vragen bij het cluster 
Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving 
(telefoonnummer 14 0166). 

Kijk voor uitgebreide informatie over inza-
geperiodes, zienswijzen, bezwaar en be-
roep, inwerkingtreding en bekendmakingen 
op onze website.

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

• Coronavirus laatste nieuws 
• Burgemeester live bij Omroep Tholen
• Campagne ‘Blijf  Alert’ waarschuwt ondernemers voor fout geld
• Laat weten hoe Zeeland er volgens u in 2050 uit moet zien!

OP WWW.THOLEN.NL:

12 maart 2021

Uitbreiding steun- en herstelpakket

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Financiële regelingen

Aanvullende steun 

Noodmaatregel 
Overbrugging voor 
Werkgelegenheid (NOW3)  
Vergoeding van deel loonkosten voor 
bedrijven met ten minste 20% verwacht 
omzetverlies. 

Tijdelijke overbruggings-
regeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo)  
Inkomensondersteuning voor levensonderhoud 
en een lening voor bedrijfskapitaal.

Tegemoetkoming Vaste 
Lasten  (TVL)  
• Vanaf Q2 2021 100% vergoeding vaste 

lasten (% SBI-code) voor ondernemers die 
meer dan 30% omzet verliezen.

Uitstel belastingbetaling  
Ondernemers kunnen belastinguitstel 
of verlenging daarvan aanvragen tot 1 juli 
2021. Vanaf  1 oktober 2021 start een ruime 
betalingsregeling voor maximaal 36 
maanden.

Voorwaarden en meer informatie: 
rijksoverheid.nl/steunpakket

Sociaal pakket   
• Intensieve ondersteuning en begeleiding 

van werk(loosheid) naar nieuw werk door 
regionale mobiliteitsteams. 

• Mogelijkheden tot om- en bijscholing. 
• Extra inzet om armoede en 

problematische schulden tegen te gaan. 
• Voorkomen van jeugdwerkloosheid.

Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK)  
 
Voor huishoudens die door de coronacrisis te 
maken hebben met een aanzienlijk 
inkomensverlies en daardoor hun 
noodzakelijke (woon)kosten niet meer 
kunnen betalen. Gemeenten zijn hard aan de 
slag. Startdatum van de aanvraag kan per 
gemeente verschillen.

Financiële regelingen  
sportsector   
• Tegemoetkoming verhuurders 

sportaccommodaties (TVS)  
• Tegemoetkoming 

amateursportorganisaties (TASO)  
• Specifieke Uitkering IJsbanen en 

Zwembaden (SPUK IJZ) 

Voucherkredietfaciliteit  
Lening voor reisorganisaties die  
tijdelijk onvoldoende geld in kas hebben om 
vouchers van pakketreizen terug te betalen aan 
de consument. 

Coronakrediet en garanties  
• Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 
• Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) 
• Klein Krediet Corona (KKC) 
• Qredits  
• Corona OverbruggingsLening (COL) 
• Garantiefonds evenementen

NL leert door  
Kosteloze (online) scholing en 
ontwikkeladviezen.

Time-out arrangement (TOA)   
• Ondersteuning van ondernemers in zwaar 

weer. 
• Centraal middel is de Wet homologatie 

onderhands akkoord (WHOA) vanaf 1 
januari 2021. 

• Doel: akkoord met schuldeisers om een 
faillissement te voorkomen. 

Uitbreiding regelingen   
• Startersregeling. 
• Regeling grote land- en tuinbouwbedrijven 

conform TVL. 
• Regeling specifieke kosten land- en 

tuinbouw. 
• Regeling R&D voor duurzaamheid en 

digitalisering van mobiliteitssectoren.


