
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
 
 
 
 

Vergaderdatum 21 februari 2023 

Voorzitter Jansen op de Haar, Constantijn 

Aanwezig C.G. Jansen op de Haar, J.H. Herselman, S.A. 
Mackintosh, A. Evertz, mr. A.J. van den Berge 

 
 
 
 

Zaaknummer  Z23.016128 

Documentnummer D23.281228 

Onderwerp Vaststellen b&w besluitenlijst 14 februari 2023 

Afdeling Staf 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit de besluitenlijst van 14 februari 2023 
vast te stellen. 

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 21 feb 2023 

 
 

Zaaknummer  Z23.016037 

Documentnummer D23.280963 

Onderwerp Plan van aanpak preventiebeleid en Gezond en Actief 
Leven Akkoord 

Afdeling Beleid en Dienstverlening 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit kennis te nemen van het plan van 
aanpak Preventiebeleid en dit plan ter kennisname aan te 
bieden aan de gemeenteraad. 

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 21 feb 2023 

 
 



Zaaknummer  Z21.012018 

Documentnummer D23.281158 

Onderwerp Principemedewerking Bonzijweg, Wemeldinge 

Afdeling Leefomgeving 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit: 
1. principemedewerking toe te zeggen aan het plan om 
een woning te bouwen aan de Bonzijweg te Wemeldinge; 
2. in overleg te treden met de initiatiefnemer voor het 
maken van nadere afspraken over de voorwaarden en de 
uitwerking van het plan; 
3. voor de verevening uit te gaan van een bijdrage van € 
20,00 per m3 woninginhoud en de vereveningsbijdrage ten 
goede te laten komen aan de kern Wemeldinge. 
  

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 21 feb 2023 

 
 

Zaaknummer  Z23.015982 

Documentnummer D23.281207 

Onderwerp principemedewerking Haaimeet 23, Schore 

Afdeling Leefomgeving 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit: 
1. principemedewerking toe te zeggen aan het ontwikkelen 
van bestaande schuur en wagenhuis gelegen aan de 
Haaimeet 23 in Schore; 
2. in overleg te treden met de initiatiefnemer voor het 
maken van nadere afspraken over de voorwaarden en de 
uitwerking van het plan. 

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 21 feb 2023 

 
 

Zaaknummer  Z22.015301 

Documentnummer D23.281027 

Onderwerp Definitieve Zeeuwse Woondeal 



Afdeling Leefomgeving 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de toelichting over aanpassingen 
van de concept Zeeuwse Woondeal; 
2. akkoord te gaan met de inhoud van de definitieve versie 
van de Zeeuwse Woondeal; 
3. in te stemmen met de raadsmemo en deze, samen met 
de definitieve versie van de Zeeuwse Woondeal, ter 
kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 
De burgemeester besluit wethouder Mackintosh te 
mandateren de Zeeuwse Woondeal te ondertekenen. 
 
  

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 21 feb 2023 

 




