
 

 

Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 

Openbaar 

 

Datum 03-03-2020 

Tijd 9:00 - 12:15 uur 

Locatie Kamer burgemeester 

Voorzitter Burgemeester  

Toelichting Wethouders De Feijter en Werkman hebben de vergadering om 12.00 uur 

verlaten (VZG portefeuillehoudersoverleggen) 
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED) 

 

3.a.1 

 

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 25 februari 2020 

 

Besluit 

1. De besluitenlijst d.d. 25 februari 2020 (openbare besluiten) vast te stellen. 

 

3.a.2 

 

OND: Voorstel om aan stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen een extra 

financiële bijdrage van € 1.500 per jaar toe te kennen voor 2020 en 2021 ten 

behoeve van de professionalisering van het netwerk.  

 

Besluit 

1. Aan stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen een extra financiële bijdrage van  

€ 1.500 per jaar toe te kennen voor 2020 en 2021 ten behoeve van de 

professionalisering van het netwerk. 

2. Deze extra financiële bijdrage eind 2021 te evalueren. 

3. Kennis te nemen van de evaluatie van het project Zeeuws-Vlaamse 

Studentenstad 2018/2019, de eerder toegekende eenmalige financiële bijdrage 

van € 7.500 definitief toe te kennen en te besluiten om het bij een eenmalige 

financiële bijdrage te houden voor het project Zeeuws-Vlaamse Studentenstad. 

4. Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen via een brief te informeren over het 

besluit van het college. 
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3.b.1 

 

BB: Intentieovereenkomst Ringdijk Zuid 10 Cadzand 

 

Besluit 

1. In te stemmen met de inhoud van de intentieovereenkomst met dien 

verstande dat een bepaling wordt toegevoegd dat, inherent aan de 

bestemming, de woning niet gebruikt mag worden voor de toeristische 

verhuur. 

2. Vanaf nu een dergelijke bepaling standaard in de overeenkomsten opnemen. 

 

3.c.1 

 

ED: Principeverzoek Nieuwstraat 48 Oostburg 

 

Besluit 

In principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een woning op 

het perceel Nieuwstraat 48 te Oostburg. 

 

3.c.2 

 

ED: Parking Retranchement Sluis 

 

Besluit 

1. Instemmen met de beantwoording van de inspraak- en vooroverlegreacties 

zoals verwoord in deze nota. 

2. Bijgevoegde brieven verzenden naar de indieners van de inspraak- en 

vooroverlegreacties. 

3. Het ontwerp bestemmingsplan (NL.IMRO.1714.bpparkingretranchement-

ON01, met inachtneming van de in deze nota voorgestelde wijzigingen, ter 

inzage leggen. 

4. De gemeenteraad en de dorpsraad Retranchement hierover schriftelijk 

informeren. 

 

3.c.4 

 

ED: Voorstel tot het aanpassen van de kermisdata van Schoondijke 

 

Besluit 

1. Rekening houdend met de in de Kermisverordening genoemde belangen, 

instemmen met het aanpassen van de kermisdata van Schoondijke zoals in de 

nota genoemd. Daarbij wel een evaluatiemoment inbouwen om te zien of deze 

data niet (onbedoeld) concurreren met de Meerminnefeesten. 

2. Indien uit deze evaluatie zou blijken dat er sprake van concurrentie is, wordt 

als suggestie meegegeven de 3e week na Pinksteren. 

3. Verzoekers en de Werkgroep kermisexploitanten over het besluit 

informeren. 
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4. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:2, lid 1, 2 en 6 APV voor 2020 

de volgende collectieve festiviteit aanwijzen en eindtijden vaststellen: 

Schoondijke, 5 t/m 8 juni t.b.v. de kermis met als eindtijd 01.00 uur. 

 

  

3.c.6 

 

ED: Afhandeling bezwaar, betreffende tegen het afwijzen van een verzoek om 

handhaving, gericht tegen overtredingen op het adres Philipsweg 1 te 

Waterlandkerkje 

 

Besluit 

1. De bewoner van het adres Philipsweg 3 te Waterlandkerkje ontvankelijk in 

zijn bezwaar van 12-8-2019 te verklaren. 

2. Zijn bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

3. Het bestreden besluit 16-7-2019 in stand te laten. 

4. De ingebrekestelling van 24-2-2020 niet te erkennen. 

 

3.c.7 

 

ED: Voorontwerpbestemmingsplan ‘Woonpark Groenevelt II Sluis’ 

 

Besluit 

1. Het voorontwerpbestemmingsplan 'Woonpark Groenevelt II Sluis' in 

procedure te brengen. 

2. De gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren. 

 

 


