
 

 

Openbaar:  
 
STUKKEN TER DOORGELEIDING NAAR DE GEMEENTERAAD  
 
 
Ter besluitvorming:  

22.206 Vaststellen Tarieventabel Leges 2023 behorend bij Verordening op de heffing en 
invordering van Leges 2022 

 Samenvatting:  
Voor het komend belastingjaar dient de Tarieventabel 2023 behorend bij de 
Verordening op de heffing en invordering Leges 2022 te worden vastgesteld voor het 
heffen van belastingen en rechten. Het college stemt in met deze tarieventabel en 
legt deze ter vaststelling voor aan de raad. 

 Besluit: 
1. In te stemmen met de Tarieventabel 2023 behorend bij de Verordening op de 
heffing en invordering van leges 2022 
1. De Tarieventabel 2023 behorend bij de Verordening op de heffing en invordering 
van leges 2022 ter vaststelling aan de Raad aan te bieden.  

 Afhandeling:  
Het onderwerp wordt behandeld in de raadscommissie van 7 december en de 
raadsvergadering van 21 december 2022.  

 
 
STUKKEN TER AFDOENING DOOR HET COLLEGE  
 

22.204 bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning voor de aanleg van een betonplaat 
voor mest- en kuilvoeropslag te Lies 18a 

 Samenvatting:  
Er zijn bezwaarschriften ingediend tegen de omgevingsvergunning voor de aanleg 
van een betonplaat voor opslag van mest en kuilvoerbalen. De 
bezwaarschriftencommissie brengt naar aanleiding van de bezwaarschriften een 
advies uit. De bezwaarschriftencommissie adviseert het college om de 
bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning ongegrond te verklaren en de 
omgevingsvergunning in stand te laten. 

 Besluit: 
1. de bezwaarschriften ongegrond te verklaren; 
2. de omgevingsvergunning van 20 juni 2022 in stand te laten. 

 Afhandeling:  
Afhandeling door de organisatie.  
 

22.209 bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning voor de bouw van een tweetal 
recreatiewoningen Duinweg Midsland 31 

Besluitenlijst 
College van B&W  
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 Samenvatting:  
Er zijn bezwaarschriften ingediend tegen omgevingsvergunningen voor bouw van 
recreatiewoningen aan de Duinweg Midsland 31. De bezwaarschriftencommissie 
brengt naar aanleiding van de bezwaarschriften een advies uit. De 
bezwaarschriftencommissie adviseert het college om de bezwaarschriften tegen de 
omgevingsvergunningen ongegrond te verklaren en de omgevingsvergunningen in 
stand te laten. 

 Besluit: 
1. de bezwaarschriften ongegrond te verklaren en de omgevingsvergunningen 

voor Duinweg Midsland 31c en 31d van 9 mei 2022 in stand te laten; 
2. geen vergoeding van de kosten van rechtsbijstand toe te kennen. 
3. een verbeurde dwangsom toe te kennen wegens niet tijdig beslissen op de 

bezwaarschriften. 
 Afhandeling:  

Afhandeling door de organisatie. 
 
Niet openbaar:  
 
Aanhouden 
 

22.205 Controleprotocol en normenkader 2022 
 Samenvatting:  

In de afgelopen jaren controleerde de accountant de jaarrekening van de gemeente 
en gaf daarbij onder andere een oordeel over de juistheid, tijdigheid volledigheid en 
rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties.  
Vanaf 2023 moet het College van B&W een rechtmatigheidsverantwoording 
opnemen  in de jaarrekening. 
In 2022 wordt het nog bestaande proces van verantwoording gevolgd. Het college 
stemt in met het controleprotocol 2022 en normenkader 2022 en biedt deze ter 
vaststelling bij de raad aan. 

 Besluit: 
1. In te stemmen met het controleprotocol 2022 en het normenkader 2022.  
2. het controleprotocol 2022 ter vaststelling aan de raad aan te bieden 
3. het normenkader 2022 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.  
 
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 15 november 
2022. 

 
 

,voorzitter 
 

 
  ,secretaris/directeur 
   


