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Zaaknummer  Z21.015119 

Documentnummer D21.167433 

Onderwerp Opstellen gebiedsvisie energielandschap Rilland-Oost 

Afdeling REO 

Besluit Het college besluit:  

  In te stemmen met het ‘Plan van Aanpak gebiedsontwikkeling 
Energielandschap Rilland -Oost’; 

  Onder voorbehoud van toekenning van de gevraagde subsidie 
opdracht te verstrekken voor het opstellen van de ruimtelijk-
economische gebiedsvisie energielandschap Rilland-Oost en 
voor het versterken van het projectteam;  

  In te stemmen met het starten van de noodzakelijk 
voorbereidingen, in de periode voorafgaand aan het besluit op 
de subsidieverstrekking door de Stichting Zeeuwse Publieke 
Belangen, en de kosten voor deze werkzaamheden ten laste te 
brengen van het beschikbaar gestelde werkbudget;  

  De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen en de gemeenteraad 
in kennis te stellen van het besluit. 

Het college besluit aanvullend om de raadsmededeling eerst aan de 
raadsleden ter beschikking te stellen op het moment dat de 
besluitvorming over het subsidieverzoek is ontvangen.   

Datum besluit 16 maart 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.015090 

Documentnummer D21.161987 

Onderwerp Voorontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 

Afdeling REO 

Besluit Het college besluit:  



1. Kennis te nemen van de inhoud van het voorontwerp van de 
Zeeuwse Omgevingsvisie 2021; 

2. In te stemmen met de verzending van bijgaande conceptbrief 
D21.167265 aan Gedeputeerde Staten als reactie op het 
voorontwerp van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021; 

3. De gemeenteraad in zijn vergadering van 30 maart 2021 met 
bijgaande conceptmededeling D21.167394 in kennis te stellen 
van de verzending van de gemeentelijke reactie. 

Het college besluit aanvullend om in de raadsmededeling nog de 
koppeling met- en afspraken over de gemeentelijke omgevingsvisie op 
te nemen.    

Datum besluit 16 maart 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.015261 

Documentnummer D21.160920 

Onderwerp Voorstel inrichting kantine gemeentehuis 

Afdeling AO 

Besluit  
* Instemmen met het plan voor een nieuwe inrichting van de kantine en 
de geraamde kosten van € 27.050,00 (exclusief BTW) ten laste te 
brengen van kostenplaats 400440 Afdeling Advies  en 
Ondersteuningen - 4380026 OVR. 
* Instemmen met het verstrekken van een opdracht aan Projectinrichting 
Lavoir voor het leveren van het interieur van de kantine. 
* Instemmen met het verstrekken van een opdracht aan Hydrozorg voor 
het leveren van de benodigde beplanting en potten. De beplanting 
meenemen in de bestaande lease-overeenkomst voor de 
interieurbeplanting in het gemeentehuis. 
* Instemmen met het verstrekken van een opdracht aan Ecosmart 
opdracht voor het leveren van de afvalbakken. 
  

Datum besluit 8 maart 2021 


