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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 25 maart 2021

GEMEENTE THOLEN

WEEK12

DIENSTVERLENING

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

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

GEMEENTE NIEUWS
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS RONDOM PASEN
In verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is het gemeentehuis op 2 april en 5
april gesloten.
Via de website www.tholen.nl kunt u zaken regelen zoals: melding geboorte, melding overlijden, aanvraag uittreksel BRP en verhuizing. Ook rijbewijzen en reisdocumenten kunnen
gedeeltelijk digitaal aangevraagd worden.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT

AFWEGINGSKADER STEUNVERLENING COVID-19
2021 SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE EN
CULTURELE VOORZIENINGEN THOLEN
Sociaal maatschappelijke en Culturele
voorzieningen in de gemeente Tholen kunnen een beroep doen op gemeentelijke financiële steun voor de compensatie van
schade als gevolg van covid-19.

Door het coronavirus heeft u misschien minder inkomsten. Daardoor heeft u moeite met
het betalen van de huur of hypotheek van uw huis. Of de kosten van elektriciteit en water.
Daarom is er de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Dit is een uitkering om u te helpen bij uw woonkosten.

Het gemeentebestuur wil hiermee voorkomen dat continuïteit- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis leiden
tot beëindiging van activiteiten of gevaar
voor het voortbestaan van de voorziening.
Er kunnen bijvoorbeeld acute financiële
problemen zijn ontstaan door het wegvallen van inkomsten al dan niet in combinatie met het doorlopen van financiële verplichtingen. Of organisaties worden met
extra kosten geconfronteerd om in het
kader van de covid-19-maatregelen activiteiten doorgang te kunnen laten vinden of
met een alternatief aanbod te komen.
Deze regeling is van tijdelijke aard, bedoeld voor de aanpak van acute probleemsituaties in de periode tot en met 31 december 2021. Het gaat om maatwerk per
aanvrager. Aanvragen dienen uiterlijk 31
maart 2022 ingediend te zijn.
Financiële steun wordt verleend op basis
van compensatie. De gemeente verwacht
van organisaties dat zij alleen het hoognodige vragen.

Kijk voor meer informatie op onze website www.tholen.nl

Voorwaarden

Vrijdag 2 april
Zaterdag 3 april
Maandag 5 april

Normaal geopend
Normaal geopend
Gesloten

Waarschijnlijk zijn er vanwege drukte langere wachttijden. Houd u er rekening mee!

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE
KOSTEN AANVRAGEN
Heeft u een laag inkomen door het coronavirus? En daardoor moeite met het betalen van
uw woonkosten? Dan kunt u de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
aanvragen bij de gemeente.

DE GEMEENTERAAD VERGADERT
Onderwerpen van de raadsvergadering op donderdag 15 april, aanvang 19.30 uur (digitaal). Deze vergadering wordt uitgezonden via het YouTube kanaal van Omroep Tholen.
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.
• Voorstel flexibilisering Asielketen en plan van aanpak provincie Zeeland.
• Voorstel 1ste Begrotingswijziging GGD 2021 t.b.v. veilig thuis
• Voorstel tot vaststelling Bestemmingsplan Woonvormen – Parapluherziening.
• Voorstel tot het kennis nemen van de stand van zaken van het vitaliseringsplan Binnenstad 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 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2022.
• Voorstel Beleidsregels camperplaatsen en kleinschalig kamperen.
• Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Buitengebied - Parallelweg N286 Poortvliet.
• Voorstel tot vaststelling van 10 herziene grondexploitatieberekeningen.
Uitgebreide informatie over deze raadsvergadering is terug te vinden op de website
www.tholen.nl.

De organisatie:
• is een in de gemeente Tholen gevestigde
sociaal-maatschappelijke of culturele
organisatie, die als gevolg van de covid19-pandemie inkomsten ziet wegvallen,
onkosten ziet doorlopen of noodzakelijke extra kosten maakt;
• is van belang voor het realiseren van de
beleidsdoelen van de gemeente en/of
van grote maatschappelijke waarde voor
de sociale infrastructuur binnen de gemeente;
• heeft schade als gevolg van verlies aan
inkomsten en doorlopende of stijgende
lasten in de periode vanaf 1 januari
2021 als gevolg van de covid-19-pandemie en de aanvrager heeft niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten
maximaal teruggebracht;
• is levensvatbaar (ook na de coronacrisis);
• vraagt een bedrag aan dat in verhouding
staat tot het financiële probleem dat
door de coronacrisis is ontstaan;
• weet dat de gemeente aanvragen toetst
op alle bestaande wet- en regelgeving.

Nadere beleidsregels en proces voor
steunfonds covid-19 2021
Waar wordt een aanvraag aan getoetst?
1. De aanvrager is een in de gemeente
Tholen gevestigde (of actieve) sociaalmaatschappelijke organisatie, die als
gevolg van de covid-19-pandemie inkomsten weg ziet vallen, kosten ziet
doorlopen of extra kosten maakt.
2. De aanvrager draagt bij aan het realiseren van de beleidsdoelen van de
gemeente en/of is van grote maatschappelijke waarde voor de culturele

infrastructuur binnen de gemeente.
3. De aanvrager maakt gebruik van vangnetregelingen, die door bijvoorbeeld
het Rijk of koepelorganisaties in het
leven zijn of worden geroepen.
4. De aanvrager heeft niet-noodzakelijke
uitgaven en/of variabele kosten maximaal teruggebracht en waar mogelijk
getracht inkomsten te vermeerderen.
5. De aanvrager is (ook na de covid19-pandemie) levensvatbaar (heeft financiële draagkracht).
6. De hoogte van het aangevraagde bedrag staat in verhouding tot het financiële probleem dat door de covid19-pandemie is ontstaan.
7. Indien de aanvrager ook zonder steun
over voldoende eigen geld kan beschikken om uit de financiële problemen
te komen, kan dat een reden zijn om
de ondersteuning te weigeren. Hierbij
houdt de gemeente rekening met het
eigen vermogen van de aanvragende
organisatie (zie ook de algemene subsidie verordening gemeente Tholen
8. Uitgaven voor activiteiten en voorzieningen die in verband met de coronabeperkingen een voorzienbaar risico
vormen komen niet voor compensatie
in aanmerking
9. De gemeente toetst alle aanvragen aan
alle bestaande wet- en regelgeving.
10. Indien er sprake is van een acuut liquiditeitsprobleem kan de gemeente
vooruitlopend op de beoordeling van
de aanvraag een voorschot verstrekken.

Beslissingsbevoegdheid
De beslissingen ten aanzien van het steunfonds covid-19 zijn een bevoegdheid van
het college van burgemeester en wethouders. De gemeente kan extra informatie
of bewijsstukken opvragen, bijvoorbeeld
wanneer er twijfels zijn over de rechtmatigheid of wanneer onvoldoende is aangeleverd om een goed oordeel te kunnen
vormen over de aanvraag.
Alle aanvragen worden, tenzij anders aangegeven, eenmalig en voorlopig verleend
met dien verstande dat:
1. Bij schadevergoedingen tot € 4.000 de
aanvrager op een daartoe strekkend verzoek aan dient te kunnen tonen hoe
de voorlopige financiële ondersteuning
besteed is.
2. Bij schadevergoedingen vanaf € 4.000
de aanvrager na afloop een verantwoording naar de gemeente indient, om aan
te tonen hoe de voorlopige financiële
ondersteuning besteed is. Het college
beslist over de definitieve vaststelling.

Inwerkingtreding
Dit afwegingskader treedt in werking op
de dag na die van bekendmaking daarvan
en werkt terug tot 1 januari 2021.
Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen op 16
maart 2021.
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GEMEENTE NIEUWS
OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer – Onder de Molen 19
G05 en G06: het vernieuwen en vergroten
van een garage (ontvangen op 13 maart
2021).
• Oud-Vossemeer – Veerstraat 9: het wijzigen van de voorgevel loods (ontvangen op
13 maart 2021)
• Sint-Annaland – Bezaan: het bouwen
van een woning (ontvangen op 12 maart
2021).
• Sint-Maartensdijk – William Boothstraat
13: het bouwen van een berging (ontvangen op 17 maart 2021).
• Stavenisse – Julianastraat 25: het verbouwen van een schuur tot woning (ontvangen op 15 maart 2021).
• Stavenisse – Veerweg 12: het plaatsen van
een schuur met overkapping (ontvangen
op 14 maart 2021).
• Tholen – Haven: het vernieuwen van aanlegsteigers en uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden (ontvangen op

15 maart 2021).
• Tholen – Bebouwdendam 20: het verbouwen van een pand tot 2 woningen (ontvangen op 17 maart 2021).
• Tholen – Kaaij 6: het aanbrengen van
gevelreclame (ontvangen op 17 maart
2021).
Zij hebben een ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, verleend het bouwen van
een woning, Langeweg 62c, Sint Phillipsland.
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Oud-Vossemeer – Vrijberghsedijk 2: het
bouwen van een agrarische bedrijfsloods
(verzonden op 15 maart 2021).
• Stavenisse – Buurtweg 8: het verplaatsen
van een tijdelijke container (verzonden op
17 maart 2021).
• Tholen – Oesterdam 55a, 291 t/m 295 en
299 t/m 333 (oneven): het bouwen van
22 recreatiewoningen (verzonden op 19
maart 2021).
• Tholen – Bastion 1: het plaatsen van een
vlaggenmast (verzonden op 15 maart
2021).

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders hebben de
melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen voor de inrichting
gelegen aan de Lorentzweg 4 te Tholen.

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders geven kennis
van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan: Welgelegen IV te
Tholen. Het plangebied ligt ten noordwesten van het bedrijventerrein Welgelegen
II te Tholen (o.a. kadastrale percelen sectie S nummers 316, 326, 327, 329, 331,
451,452 en 453).

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert in verband met Tweede Paasdag op woensdag
7 april om 8.30 uur. In verband met de
maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vergaderen de commissieleden via
een digitale verbinding. In de vergadering

worden aanvragen omgevingsvergunning
en vooroverlegplannen behandeld. Als het
noodzakelijk is zal de commissie telefonisch
contact opnemen met aanvragers voor een
toelichting op een bouwplan. De agenda is
vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering op te vragen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoonnummer 14 0166).
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, bezwaar en
beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Coronavirus laatste nieuws
• Burgemeester live bij Omroep Tholen
• Online enquête over toegankelijkheid
gebouwen en omgeving
• Zeeuwse Compostdag op zaterdag 27
maart
• Word weer verliefd op je buurt!
• Nog geen tag en/of adressticker op
uw restafval- of papiercontainer?
Neem contact op met de ZRD!

