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2184340 - Jaarverslag en jaarrekening 2021 Stichting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs Walcheren 
De Raad van Toezicht van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren 
(Mondia Scholengroep) heeft het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 goedgekeurd en 
aan de gemeente aangeboden. De jaarrekening is voorzien van een goedgekeurde controle 
verklaring. Het college neemt hiervan kennis.  
In lijn met de statuten wordt het jaarverslag en de jaarrekening ter kennisname aan de 
gemeenteraad aangeboden via een raadsinformatiebrief. 

2210106 - Statuten Buurtbedrijf Vlissingen B.V. 
Op 11 oktober 2022 heeft het college het voornemen uitgesproken om de besloten 
vennootschap ‘Buurtbedrijf Vlissingen B.V.’ (Buurtteams Vlissingen) op te richten. In 
afwachting van de statuten werd sinds het collegebesluit gewerkt vanuit Buurtbedrijf 
Vlissingen B.V. in oprichting.  
Het college besluit nu de statuten van Buurtbedrijf Vlissingen B.V., die onderdeel uitmaken 
van de akte van oprichting, vast te stellen. De raad wordt hierover geïnformeerd middels een 
raadsinformatiebrief. 

2201263 - Nieuwe beslissing op bezwaar; weigering omgevingsvergunning 
voor schutting 
Op 11 oktober 2021 is er beroep aangetekend tegen een beslissing op bezwaar van 8 
september 2021. Dit betreft een besluit tot weigering van een omgevingsvergunning 
voor een erfafscheiding aan de voorzijde van een woning in Bossenburgh. De rechtbank 
heeft het beroep gegrond verklaard, het bestreden besluit van 8 september 2021 vernietigd, 
het college opgedragen om een nieuw besluit op bezwaar te nemen met inachtneming van 
de uitspraak van de rechtbank en het college opgedragen om het betaalde griffierecht van  
€ 49 te vergoeden.  
Het college besluit met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank een nieuw besluit te 
nemen op het bezwaar, inhoudende dat het bezwaar opnieuw ongegrond wordt verklaard 
onder verbetering van de motivering waarbij de weigering om een omgevingsvergunning te 
verlenen, in stand wordt gelaten. 

2207955 - Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VNG 
Op 2 december 2022 was er weer een Algemene Ledenvergadering waarin onder andere 
het jaarplan voor 2023 besproken is. 
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