
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 19-04-2022 
Tijd: 9.00 - 11.40 uur 
Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: Burgemeester 
 

4 - NOTA'S VOOR DE RAAD  
 

4.a.1 - OND: RV: 8e Programmawijziging 2022 
 
Besluit: 
 

1. Het college is akkoord met 8e programmawijziging. 
2. Het dossier aanleveren voor de cyclus van mei. 

 

6 - NOTA'S OPENBAAR  
 

6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 12 april 2022 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 12 april 2022 vaststellen. 
 

6.b.1 - BB: Definitieve vaststelling inzet middelen ten behoeve van handhaving 
coronatoegangsbewijzen 
 
Besluit: 
 

1. Aan de aanvragers vanuit de sport-, cultuurverenigingen en sport– en cultuurondernemers 
een bijdrage voor ondersteuning van de controle op de coronatoegangsbewijzen toekennen. 

2. Aan de aanvragers vanuit de horecaondernemers een bijdrage voor ondersteuning van de 
controle op de coronatoegangsbewijzen toekennen. 

 

6.b.2 - B: Voorstel om kennis te nemen en in te stemmen met de evaluatie 2021 van Stichting 
Rootzz Zeeuws-Vlaanderen 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen en in te stemmen met de evaluatie 2021 van Stichting Rootzz Zeeuws-
Vlaanderen. 

2. Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen via bijgevoegde brief te informeren over het besluit van 
het college. 

 

6.b.3 - BB: Verhuizing collectie Cadzandse Streekdracht en nieuw registratiesysteem 

 
Besluit: 
 

1. Instemmen met de verhuizing van de gemeentelijke collectie Cadzandse streekdrachten naar 
het gemeentelijk oud archief. 

2. Instemmen met het kijken naar de aanschaf van een nieuw registratiesysteem voor de gehele 
gemeentelijke collectie erfgoed en binnen– en buitenkunst. 

 
 
 
 
 
 



6.c.1 - ED: Nieuw besluit op bezwaar Westlangeweg 1A-108 Hoofdplaat 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant inzake het niet-
ontvankelijk verklaren van het bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor 
afwijken van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de recreatiewoning op het perceel 
Westlangeweg 1A-108 te Hoofdplaat. 

2. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie het ingediende bezwaar ontvankelijk 
en gegrond te verklaren en de bestreden omgevingsvergunning te herroepen en de aanvraag 
te weigeren. 

3. Een termijn van 8 weken te geven voor het weghalen van de gerealiseerde aanbouw op het 
perceel Westlangeweg 1A-108 te Hoofdplaat. 

4. Aan de bezwaarde een bedrag uit te keren vanwege de ingebrekestelling. 
5. De betrokken partijen per brief informeren. 

 

6.c.2 - ED: Bestemmingsplan Slijkstraat 6 Groede 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Slijkstraat 6, Groede’. 
2. Conform het bepaalde in de Awb en de Wro het ontwerpbestemmingsplan ‘Slijkstraat 6, 

Groede’ ter inzage te leggen. 
3. De raad en de initiatiefnemer per brief te informeren hieromtrent. 

  

6.d.1 - STAF: ENSIA 2021 
 
Besluit: 
 

1. De collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet af te geven. 
2. De verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO vast te stellen. 
3. De verantwoordingsrapportage WOZ vast te stellen. 

 

6.d.2 - STAF: AvA GBE Aqua BV 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de te behandelen voorstellen. 


