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Zaaknummer  Z21.016373 

Documentnummer D21.173231 

Onderwerp Ontwerp programmabegroting 2022-2025 GD De Bevelanden 

Afdeling FIN 

Besluit Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen een zienswijze 
in te dienen, overeenkomstig de redactie van de zienswijze ten aanzien 
van de tweede begrotingswijziging 2021 van GR De Bevelanden (geen 
structurele lasten dekken met incidentele  middelen)   

Datum besluit 4 mei 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.016374 

Documentnummer D21.172546 

Onderwerp 2e begrotingswijziging 2021 GR De Bevelanden 

Afdeling FIN 

Besluit Het college van Burgemeester en Wethouders neemt kennis van de 2e 
begrotingswijziging van GR De Bevelanden en besluit de raad voor te 
stellen onderstaande zienswijze in te dienen ten aanzien van de dekking 
van de (structurele) extra formatie van team Poort en WSP van de 
afdeling WIZ.  
 
"Ondanks het feit dat er voor de gemeenten, vooralsnog, geen extra 
kosten zijn ontstaat er wel een risico voor de GR aangezien structurele 
lasten zullen worden gedekt met incidentele baten (subsidiegelden). Wij 
verzoeken de GR voor structurele lasten ook structurele dekking te 
zoeken en dit soort aangelegenheden in het vervolg voor te leggen bij 
de behandeling van de begroting." 
 
Daarnaast wordt besloten de financiële mutaties te verwerken in de 
begroting van 2021 van gemeente Reimerswaal. 



Datum besluit 4 mei 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.016268 

Documentnummer D21.173323 

Onderwerp Beantwoording vragen SGP-fractie omzetten panden naar 
appartementen 

Afdeling REO 

Besluit Het college besluit de schriftelijke vragen van de fractie van de SGP als 
bedoeld in artikel 32 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de 
gemeente Reimerswaal over het omzetten van panden naar 
appartementen door ontwikkelaars en andere initiatiefnemers met 
bijgaande conceptbrief (D21.172560) te beantwoorden. 

Datum besluit 4 mei 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.016289 

Documentnummer D21.172005 

Onderwerp Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Sabewa 
Zeeland 

Afdeling FIN 

Besluit Het college van Burgemeester en Wethouders heeft kennis genomen 
van de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 
van Sabewa Zeeland en besluit de gemeenteraad voor te stellen de 
volgende zienswijze in te dienen met betrekking tot de overschrijding 
van de VZG-norm; 
 
"De begroting 2022 van Sabewa Zeeland laat een overschrijding van de 
VZG-norm zien. Dit leidt tot een hogere deelnemersbijdrage. Het college 
adviseert de gemeenteraad om vast te houden aan de vastgestelde 
VZG-norm en derhalve niet in te stemmen met de overschrijding van die 
norm.   
  

Datum besluit 4 mei 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.016288 

Documentnummer D21.171633 

Onderwerp Jaarstukken 2020 Sabewa Zeeland 

Afdeling FIN 



Besluit Het college van Burgemeester en Wethouders neemt kennis van het 
jaarverslag en de jaarrekening 2020 van Sabewa Zeeland en informeert 
de raad middels een mededeling. 
Het college besluit (afwijkend) om de raad voor te stellen wèl een 
zienswijze in te dienen.  

Datum besluit 4 mei 2021 

 
 

Zaaknummer  Z20.008630 

Documentnummer D21.172231 

Onderwerp Zeeuws VTH-beleid (vaststelling) 

Afdeling BMH 

Besluit 1. De gezamenlijke nota VTH Beleid Zeeland 2021 vaststellen 
voor de onderdelen A en B en C. 

2. Deel D bijlage bij de nota VTH Beleid Zeeland 2021 voor 
kennisgeving aannemen 

3. Het thans geldend gemeentelijk Handhavingsbeleid uit 2010 
intrekken 

4. Het vastgestelde Zeeuwse VTH-beleid (onderdelen A, B, C en 
D) ter kennisname brengen van de gemeenteraad 

Datum besluit 4 mei 2021 


