
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 26-04-2022 
Tijd: 13.30 - 16.40 uur 

Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: Burgemeester 
Toelichting: Wethouder Ploegaert heeft de vergadering niet bijgewoond 
 

4 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

4.a.1 - BB: RV Meerwerk realisatie MFC Aardenburg 
 

Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het meer- en minderwerk m.b.t. de realisatie MFC Aardenburg. 
2. De gemeenteraad voor te stellen om een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te 

stellen en de dekking daarvoor binnen de huidige exploitatiebudgetten voor het MFC 
Aardenburg op te vangen. 

3. In te stemmen met het concept raadsvoorstel en aan te leveren bij de griffie. 
4. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting via een begrotingswijziging. 

 

4.b.1 - RV: ED Vaststellen bestemmingsplan Dorpsstraat 37 Nieuwvliet 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de ‘Notitie ambtshalve aanpassingen’. 
2. Aan de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 37 Nieuwvliet’ gewijzigd 

vast te stellen. 

 

4.b.2 - RV: ED Voorstel om in te stemmen met het raadsvoorstel tot gewijzigd vaststellen van 
het bestemmingsplan camping International 
 

Besluit: 
 

1. In te stemmen met de nota beantwoording zienswijzen. 
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de nota beantwoording zienswijzen 

bestemmingsplan camping International en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Op 
basis van de laatste berichtgeving van de initiatiefnemer concludeert het college dat dit 

voorstel zal verschuiven naar de cyclus van juni. 
3. De indieners van de zienswijzen en de initiatiefnemer te informeren, met inachtneming van 

het actuele tijdspad. 
4. In te stemmen met de Anterieure overeenkomst. 

 

4.c - Raadsbrief rectificatie intentieovereenkomst zonnepark Oostburg  

 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de raadsbrief over de intentieovereenkomst zonnepark Oostburg.  

2. Deze wordt toegevoegd bij de stukken onder D van de eerstvolgende commissie Ruimte/AB. 
 

6 - NOTA'S OPENBAAR  
 

6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 19 april 2022 
 
Besluit: 
 

De openbare besluitenlijst d.d. 19 april 2022 vaststellen. 
 



6.b.1 + 6.b.1.a - BB: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een subsidie aan de 
korfbalvereniging Breskens 
 

Besluit: 
 
Een subsidie beschikbaar te stellen aan de korfbalvereniging Breskens voor het realiseren van dug-
outs en scoreborden op het sportpark in Breskens en in de Sporthal Breskens. 
 

6.c.1 - ED: Vaststelling ontwerpwijzigingsplan 'Nieuweweg 1 Groede' 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de voorgestelde notitie ‘beantwoording zienswijzen’. 

2. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Nieuweweg 1 Groede’ gewijzigd vast te stellen.  
3. Het vastgestelde wijzigingsplan ‘Nieuweweg 1 Groede’ op de gebruikelijke wijze te publiceren 

en de betrokken partijen per brief te informeren. 


