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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED) 

 

4.a.1 

 

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 25 juni 2019 

 

Besluit 

De besluitenlijst d.d. 25 juni 2019 (openbare besluiten) vaststellen. 

 

4.a.2 

 

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 27 juni 2019 

 

Besluit 

De besluitenlijst d.d. 27 juni 2019 (openbare besluiten) vaststellen. 

4.a.3 

 

OND: Zomermandaat 2019 + aanwijzing loco-secretaris 

 

Besluit 

1. Het bijgevoegde "Mandaatbesluit collegebevoegdheden zomer 2019" vast te 

stellen. 

2. Dit mandaatbesluit te publiceren. 

3. Als loco-secretaris met ingang van heden aan te wijzen de heer P.H.J. 

Katsman. 

4. Het aanwijzingsbesluit te publiceren. 

 

4.b.1 

 

BB: Voorstel tot wijziging naamgeving gedeelte Haven Westzijde te Breskens  
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Besluit 

1. De straatnaam “Haven Westzijde” voor het weggedeelte vanaf de dijk tot 

richting de Westerschelde in te trekken en de nieuwe weg voor het project met 

de drie woontorens te benoemen als openbare ruimte en de naam 

“Westhavendam” te Breskens toe te kennen volgens bijgaande situatietekening. 

2. Naar aanleiding van: dossiers die het havengebied Breskens betreffen vooraf 

ook afstemmen met wethouder Werkman. 

 

4.b.2 

 

BB: Beleidsontwikkeling zonneparken in relatie tot burgerparticipatie 

 

Besluit 

1. Kennisnemen van bevindingen over mate van inzetten burgerparticipatie bij 

de beleidsontwikkeling van zonneparken. 

2. De voorkeur uit de discussienota van 11 juni jl. omzetten in een definitief 

besluit door het dossier zonneparken integraal onderdeel te laten worden van 

het gehele duurzaamheidsvraagstuk. 

3. Overeenkomstig dezelfde discussienota het duurzaamheidsvraagstuk qua 

inhoud en planning te koppelen aan de herziening van Krachtig Verbonden. 

4. Akkoord gaan met het formeren van een werkgroep van medewerkers en 

externe stakeholders, met dien verstande dat het college het van belang vindt 

dat de externe vertegenwoordiging voldoende diversiteit bevat. In dat kader 

wordt gevraagd de samenstelling in afstemming met de portefeuillehouder nog 

iets verder verbreden. 

5. Concept brieven: op vorm/stijl en inhoud vraagt het college de brieven wat 

aan te scherpen. Wethouder Ploegaert en de secretaris krijgen mandaat de 

brieven overeenkomstig af te ronden. 

 

4.b.3 

 

BB: Besluiten om in te stemmen met een nieuwe Service Level Agreement met 

bijbehorende Dienstverleningsovereenkomsten met de ZRD. 

 

Besluit 

In te stemmen met de bijgevoegde Service Level Agreement met bijbehorende 

Dienstverleningsovereenkomsten met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD), met 

aanvang van de looptijd met terugwerkende kracht per 1 januari 2019. 

 

4.b.4 

 

BB: Voorstel om een nieuwe locatie aan te wijzen voor de glas- en 

textielcontainer te Schoondijke. 

 

Besluit 
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1. De locatie op de parking van de sportvelden aan de Tragel te Schoondijke 

aan te wijzen als voorgenomen locatie voor het plaatsen van een glas- en 

textielcontainer, zoals aangegeven op de bijgevoegde luchtfoto. 

2. Bijgevoegd aanwijzingsbesluit publiceren. 

3. Naar aanleiding van: bezien of dergelijke besluiten in mandaat genomen 

kunnen worden. 

 

4.b.5 

 

BB: Huisvesting tijdelijke werknemers 

 

Besluit 

1. In te stemmen met deelname aan de Pilot Huisvesting tijdelijke werknemers 

en daarvoor een samenwerkingsovereenkomst met het Expertteam 

Woningbouw aangaan. 

2. De samenwerkingsovereenkomst met het Expertteam Woningbouw 

ondertekenen. 

3. In overleg met de portefeuillehouder een bericht en/of mededeling aan de 

gemeenteraad voorbereiden. Het college is daarnaast benieuwd of de provincie 

communicatie over deze pilot voorziet (bijvoorbeeld bij de ondertekening). 

 

4.c.2 

 

ED: Instemmen met het verzoek wijzigen bebouwd oppervlak – onbebouwd 

oppervlak voor de bouw van het nieuwe strandpaviljoen De Zeemeeuw aan 

Duinweg 4 te Retranchement (OV-2019167). 

Besluit 

Medewerking te verlenen aan het verzoek bebouwd oppervlak toe te staan door 

de verhouding om te draaien naar 550 m2 bebouwd en 450 m2 onbebouwd 

voor de bouw van het nieuwe strandpaviljoen De Zeemeeuw aan Duinweg 4 te 

Retranchement (OV-2019167). 

 

4.c.3 

 

ED: Vervolg handhavingstraject perceel T.F.  Blankenstraat 10 te Breskens 

 

Besluit 

1. De eigenaar van het perceel Thijs Feddo Blankenstraat 10 te Breskens lasten 

onder dwangsom op te leggen wegens overtreding van: 

a) artikel 2.41 Bouwbesluit 2003 (hierna: BB2003), 

b) artikel 2.31 BB2003, 

c) artikel 2.15 BB2003, 

d) artikel 4.39 BB2003, en 

e) afdeling 4.12 BB2003. 
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2. Aan elk van deze lasten een dwangsom ineens van en een 

begunstigingstermijn van twee maanden te verbinden. 

3. Het bouwstopbesluit van 4 maart 2019 gedurende die twee maanden op te 

heffen, enkel t.b.v. de uitvoering van deze lasten. 

 

4.c.4 

 

ED: Principeverzoek Mariastraat 42 - Cadzand 

 

Besluit 

1. Bezien of er in het kader van de pilot van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland onder voorwaarden medewerking verleend kan worden aan de 

huisvesting van maximaal 10 personen in de bestaande bedrijfswoning op het 

perceel Mariastraat 42 in Cadzand. 

2. Nog geen besluit te nemen over huisvesting in de voormalige bedrijfsloods 

in afwachting van de pilot van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

3. Initiatiefnemers schriftelijk op de hoogte stellen van dit besluit. 

 

 


