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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. 

Beste inwoners,

Het is een ingewikkelde start van het nieuwe jaar geweest. Na een decemberperiode in lockdown waarin we 

veel van onze vrienden en familie hebben moeten missen, gingen we het nieuwe jaar in met een verlengde 

lockdown, nog meer maatregelen en een avondklok. Lastige omstandigheden voor iedereen, die bovendien 

steeds weer veranderen. Dit vraagt veel van onze fl exibiliteit. Corona beïnvloedt ons leven sterk en zorgt 

voor een situatie die nieuw is voor iedereen. Al doende leren we om ons daarin staande te houden, krijgen we 

nieuwe inzichten aangereikt en weten we steeds beter wat we moeten doen en laten om gezamenlijk het virus 

de baas te worden.

Ik wil u, onze inwoners, daarbij complimenten geven. Ondanks alle manieren waarop het virus ons heeft 

geraakt in het afgelopen jaar, heeft u laten zien er voor elkaar te willen zijn, elkaar te willen helpen en er 

samen de schouders onder te willen zetten. U heeft daarbij vaak zelf het voortouw genomen door te laten zien 

dat u niet alles wat mocht, ook móést doen. U deed zelf een stapje terug, waar u dacht: laten we onze eigen 

verantwoordelijkheid nemen en rekening houden met de maatregelen. Laten we geen extra risico’s nemen.

Nog even en dan is het weer voorjaar. Dan ziet de wereld er vanzelf zonniger uit, klimmen we samen uit het 

dal en kunnen we hopelijk weer snel onze oude vrijheden terugnemen. Het vaccinatieprogramma gaat ons 

daarbij helpen. Als veel mensen zich laten vaccineren, kan het virus niet meer om zich heen grijpen. Hierdoor 

beschermen we onszelf, maar ook onze naaste omgeving. Vaccineren houdt de gemoederen thuis en in de 

media fl ink bezig. De wijze waarop het vaccinatieprogramma verloopt, is anders dan u gewend bent. Dit roept 

vragen en onzekerheden op. Praat erover met elkaar, ga het gesprek aan met uw huisarts, medewerkers van 

de GGD en binnen uw geloofsgemeenschap. Ik hoop dat u de tijd neemt om voor uzelf een juiste afweging te 

maken hierin. 

Het is u in het afgelopen jaar vaker gevraagd en ik

vraag het nu nogmaals: laten we samen de positieve 

lijn doorzetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat

dat met elkaar en voor elkaar gaat lukken.

“Laten we samen de positieve
lijn doorzett en.”

COMPLIMENTEN

BIJNA VOORJAAR

POSITIEVE LIJN

Vriendelijke groeten,
Marleen Sijbers

Burgemeester

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de vol-
gende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning ontvangen:

• Sint-Annaland – Nieuwlandseweg 18: het 
uitbreiden van een recreatiewoning (ontvan-
gen op 9 februari 2021)

• Sint-Maartensdijk – Oostsingel 3: het uit-
breiden van een woning (ontvangen op 6 
februari 2021)

• Sint-Maartensdijk – Nijverheidsweg 1: het 
bouwen van een bedrijfspand (ontvangen op 
9 februari 2021)

• Stavenisse – Buurtweg 8: het renoveren van 
een arbeiderswoning (monument) (ontvan-
gen op 8 februari 2021)

Zij hebben de volgende omgevingsvergunning, 
reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:

• Poortvliet – Zandpad 1: het bouwen van een 
loods (verzonden op 15 januari 2021)

• Poortvliet – Paasdijkweg 27: het uitbreiden 
van een woning (verzonden op 10 februari 
2021)

• Scherpenisse – Maluslaan 24 t/m 28 (even): 
het bouwen van 3 woningen (verzonden op 5 
februari 2021)

• Sint-Maartensdijk – Jacoba van Beieren-
straat 6: het bouwen van een woning (ver-
zonden op 12 februari 2021)

• Stavenisse – Bos 22 t/m 24: het bouwen 
van 4 woningen (verzonden op 18 januari 

2021)
• Tholen – Cromvliet 7: het herbouwen en 

vergroten van een woning (verzonden op 8 
februari 2021)

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders hebben aan 
Holonite B.V., gelegen aan de Ambachtsweg 
9 te Tholen een reguliere omgevingsvergun-
ning verleend voor het plaatsen van een 
nieuwe opslagtank voor hars.  

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op maan-
dag 22 februari om 9:30 uur. In verband 
met de maatregelen ter bestrijding van het 
coronavirus 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
• Online enquête over toegankelijkheid gebouwen en omgeving
• Fotowedstrijd: Thools erfgoed in de kijker
• Gemeente en De Speelkrael ondertekenen overeenkomst gebruik locatie 
 voor speeltuin

OP WWW.THOLEN.NL:

Sociaal maatschappelijke en Culturele voor-
zieningen in de gemeente Tholen kunnen 
een beroep doen op gemeentelijke financi-
ele steun voor de compensatie van schade 
als gevolg van COVID-19. 
Het gemeentebestuur wil hiermee voorko-
men dat continuïteit- of  liquiditeitsproble-
men 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 wegval-
len van inkomsten al dan niet in combinatie 
met het doorlopen van financiële verplich-
tingen. Of  organisaties worden met extra 
kosten geconfronteerd om in het kader van 
de Covid-19-maatregelen activiteiten door-
gang te kunnen laten vinden of  met een al-
ternatief  aanbod te komen.

Deze regeling is van tijdelijke aard, bedoeld 
voor de aanpak van acute probleemsitua-
ties in de periode tot en met 31 december 
2020. Het gaat om maatwerk per aanvra-
ger. Aanvragen dienen uiterlijk 31 maart 
2021 ingediend te zijn. 

Financiële steun wordt verleend op basis 
van compensatie. De gemeente verwacht 
van organisaties dat zij alleen het hoogno-
dige vragen. 

Voorwaarden: 
De organisatie:
• is een in de gemeente Tholen geves-

tigde sociaal-maatschappelijke of  cul-
turele organisatie, die als gevolg van 
de COVID-19-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  maart 2020 
als gevolg van de COVID-19-pandemie 
en de aanvrager heeft niet-noodzake-
lijke uitgaven en/of  variabele kosten 
maximaal teruggebracht;

• is levensvatbaar (ook na de coronacri-
sis);

• vraagt een bedrag aan dat in verhou-
ding 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 2020 

Waar wordt een aanvraag aan getoetst? 
1. De aanvrager is een in de gemeente 

Tholen gevestigde (of  actieve) sociaal-
maatschappelijke organisatie, die als 
gevolg van de COVID-19-pandemie in-
komsten weg ziet vallen, kosten ziet 
doorlopen of  extra kosten maakt.

2. De aanvrager draagt bij aan het rea-
liseren van de beleidsdoelen van de 
gemeente en/of  is van grote maat-
schappelijke waarde voor de culturele 
infrastructuur binnen de gemeente. 

3. De aanvrager maakt gebruik van vang-
netregelingen, 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 maxi-
maal teruggebracht en waar mogelijk 
getracht inkomsten te vermeerderen. 

5. De aanvrager is (ook na de COVID-
19-pandemie) levensvatbaar (heeft fi-
nanciële draagkracht).

6. De hoogte van het aangevraagde bedrag 
staat in verhouding tot het financiële 
probleem dat door de COVID-19-pande-
mie is ontstaan. 

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 al-
gemene subsidie verordening gemeente 
Tholen

7. De gemeente toetst alle aanvragen aan 
alle bestaande wet- en regelgeving. 

8. Indien er sprake is van een acuut liqui-
diteitsprobleem kan de gemeente voor-

uitlopend op de beoordeling van de aan-
vraag een voorschot verstrekken.

Beslissingsbevoegdheid 

De beslissingen ten aanzien van het steun-
fonds COVID-19 zijn een bevoegdheid van 
het college van burgemeester en wethou-
ders. De gemeente kan extra informatie 
of  bewijsstukken opvragen, bijvoorbeeld 
wanneer er twijfels zijn over de rechtma-
tigheid of  wanneer onvoldoende is aan-
geleverd om een goed oordeel te kunnen 
vormen over de aanvraag. 

Alle aanvragen worden, tenzij anders aan-
gegeven, 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 verantwoor-
ding naar de gemeente indient, om aan 
te tonen hoe de voorlopige financiële 
ondersteuning besteed is. Het college 
beslist over de definitieve vaststelling.

Aldus vastgesteld door burgemeester en 
wethouders van de gemeente Tholen d.d.  
2 februari 2021.

Onderwerpen van de raadsvergadering op donderdag 11 maart, aanvang 19.30 uur.

Bespreekstukken:
• Voorstel om de VZG-richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2022 van de ge-

meenschappelijke regelingen, waaraan Zeeuwse gemeenten deelnemen, te onder-
schrijven.

• Voorstel tot het ter beschikking stellen van een hoger investeringskrediet van € 
2.000.000,- voor de Brede School Sint-Maartensdijk en de (netto) financiële conse-
quenties hiervan mee te nemen in de voorjaarswijziging 2021 en de kadernota 2022.

• Voorstel Project zwembad Haestinge.

Uitgebreide informatie over deze raadsvergadering is terug te vinden op de website 
www.tholen.nl.

DE GEMEENTERAAD VERGADERT

AFWEGINGSKADER STEUNVERLENING COVID-19 2020 SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE EN 
CULTURELE VOORZIENINGEN THOLEN


