
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 31-05-2022 
Tijd: 9.00 - 12.15 uur 

Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: Burgemeester 
 

5 - NOTA'S OPENBAAR  

 

5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 5 juli 2022 
 
Besluit: 

 
De openbare besluitenlijst d.d. 5 juli 2022 vaststellen. 
 

5.a.2 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 7 juli 2022 

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 7 juli 2022 vaststellen. 
 

5.a.3 - OND: Aanwijzing comptabele en kassier 

 
Besluit: 
 
Het aanwijzingsbesluit comptabele en kassier vast te stellen. 

 

5.a.4 - OND: Voorstel om een vaste geldlening aan te trekken 
 
Besluit: 

 
1. Een vaste geldlening aan te trekken. 
2. Een mededeling voor de gemeenteraad voorbereiden. 

 

5.a.5 - OND: Bevoegdheden Cannock Chase Public t.b.v. uitvoering overeenkomst 

naheffingsaanslagen parkeerbelastingen 
 
Besluit: 
 

1. Instemmen met het aanwijzen en aanstellen van directeur en medewerkers van Mandaat BV 

handelend onder de naam Cannock Chase Public als onbezoldigd ambtenaar met 
terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022. 

2. Instemmen met de akkoordverklaring met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022 zodat in 
verband met de invordering van gemeentelijke belastingen gebruik kan worden gemaakt van 
de mogelijkheden tot geautomatiseerde gegevensverstrekking door de Belastingdienst. 
Uitvoering vindt plaats door extern invorderingsbureau Mandaat BV handelend onder de 

naam Cannock Chase Public. 
3. Beide documenten voorzien van ondertekening namens het college. 

 

5.a.6 - OND: Evaluatie en voortzetting kinderraad 

 
Besluit: 
 

1. Kennis nemen van de evaluatie. 
2. Instemmen met de voortzetting van de kinderraad. 
3. Communicatie voorbereiden aan gemeenteraad, pers en publiek.  

 
 



5.b.2 - BB: Nederherenweg 1 Sint Anna ter Muiden 
 
Besluit: 

 
1. In principe medewerking verlenen aan de gewenste herbestemming van Nederherenweg 1 

(voormalig Hervormde Kerk) tot een hotelfunctie met maximaal 3 kamers te Sint Anna ter 
Muiden onder voorwaarde dat: 
a) kan worden aangetoond dat er behoefte bestaat voor het toevoegen van logies op deze 

locatie. 

b) in de vergunningaanvraag aangetoond wordt hoe het beheer en onderhoud geregeld is. 
2. Initiatiefnemers schriftelijk op de hoogte brengen.  

 

5.b.3 - BB: Verlenging DVO Duurzaam Bouwloket 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen om de samenwerking met Duurzaam Bouwloket te continueren door middel 
van een verlenging van de overeenkomst tot en met 30 juni 2026. 

2. De overeenkomst te ondertekenen. 

 

5.b.4 - BB: Bruikleen schilderij De Berenning 
 
Besluit: 

 
1. Instemmen met het tijdelijk uitlenen van het schilderij De Berenning vanuit museum het 

Bolwerk naar Museum Aardenburg voor de periode van 18 juli tot 1 november 2022 volgens 
tijdelijke bruikleenovereenkomst. 

2. Instemmen met het verlenen van ondertekeningmandaat aan het afdelingshoofd Beleid en 
Beheer. 

 

5.b.5 - BB: Verbeteren toegankelijkheid verdiepingen Cultuurforum Aardenburg 
 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen aan het gebouw ten behoeve van de 

integrale toegankelijkheid van de verdiepingen. 
2. In te stemmen met het gebruik van het in de kadernota 2020-2023 beschikbaar gestelde 

budget voor toegankelijkheid. 
3. In te stemmen met het verwerken van de financiële consequenties in de 2e berap 2022. 

 

5.b.6 - BB: Fletcher hotel Nieuwvliet 
 
Besluit: 

 
1. Het ruimtelijk kader vast te stellen als uitgangspunt voor een herontwikkeling van het Fletcher 

hotel Nieuwvliet-Bad. 
2. Besluit schriftelijk kenbaar te maken aan de initiatiefnemer en aan de gemeenteraad middels 

een mededeling vanuit het college. 
 

5.b.7 - BB: Plaatsing zonnebrandpalen Cadzand-Bad 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het voorstel om twee zonnebrandpalen te plaatsen in Cadzand-Bad voor 
de duur van 2,5 maand via Sundo. 

2. In te stemmen met het, indien van toepassing, verhogen van het aantal smeerbeurten per 
paal en de daarbij horende kosten. 

3. Communicatie over dit besluit voor te bereiden.  
 

 
 
 



5.b.8 - BB: Communicatieplan Armoede 
 
Besluit: 

 
1. Instemmen met het communicatieplan armoede en de daarin opgenomen 

communicatiekalender. 
2. De gemeenteraad informeren via een mededeling in de commissie. 

 

5.c.01 -ED: Dorpsstraat 9-11 Zuidzande 

 
Besluit: 
 
In principe besluiten om: 

a) Medewerking te verlenen aan het toevoegen van maximaal één woning op de locatie van de 
slagerij/verswinkel aan het adres Dorpsstraat 9-11 te Zuidzande. 

b) Aanvragers schriftelijk op de hoogte te stellen van uw besluit door middel van bijgevoegde 
brief. 

 

5.c.02 - ED: Kampeervergunning Kokersweg 1 Zuidzande (OV-2022045) 

 
Besluit: 
 
Een kampeervergunning te verlenen voor het hebben van een mini camping met maximaal 10 

standplaatsen op het adres Kokersweg 1 te Zuidzande (OV-2022045). 
   

5.c.04 - ED: Principeverzoek camping Polderzicht - Praatvlietweg 1 Sluis 
 

 
Besluit: 

1. Instemmen met het voorleggen van het aangepaste plan voor de voorgestelde 
kwaliteitsverbetering en uitbreiding van camping Polderzicht te Sluis aan de 
toetsingscommissie. 

2. Na ontvangst van het advies van de commissie, zal nadere beoordeling plaatsvinden. 

3. De initiatiefnemer schriftelijk van dit besluit op de hoogte brengen.  
 

5.c.05 - ED: Principeverzoek Burchtstraat 18 Oostburg 
 

Besluit: 
 

1. In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de uitbreiding van hotel Du 
Commerce met 12 kamers op het perceel Burchtstraat 18 te Oostburg. 

2. De initiatiefnemer per brief te informeren. 
 

5.c.06 - ED: Plan van aanpak overgangsfase richting omgevingswet 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het voorstel om na 1 september 2022 geen nieuwe concept-
bestemmingsplannen in behandeling te nemen in verband met de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. 

2. In de periode vanaf publicatie tot 1 september 2022 per concept bestemmingsplan te 
beoordelen of deze voor inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage gelegd kunnen 
worden. 

3. Uw besluit kenbaar te maken met een publicatie. 
4. De raad met de voorgestelde brief hieromtrent informeren. 

 

5.c.07 - ED: Opstarten selectieprocedure burgerlid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

 
Besluit: 
 
De selectieprocedure op te starten voor het burgerlid van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit door 
middel van het plaatsen van een vacature in het ZVA en op de website. 



 

5.c.09 - ED: Afhandeling voorlopige voorziening en beroepsprocedure Vinkenstraat te Cadzand 

 
Besluit: 
 

1. Het dwangsombesluit van 13 januari 2021 zodanig te herzien dat niet handhavend wordt 
opgetreden vanwege een geslaagd beroep op het overgangsrecht waardoor geen sprake is 

van een overtreding. 
2. Het griffierecht aan de eigenaren te vergoeden. 
3. Over te gaan tot vergoeding van de proceskosten. 

 

5.c.11 - ED: Aanpassing notitie zienswijze en ambtshalve aanpassingen ‘bestemmingsplan 

'Zwinstraat 11 Retranchement' 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de voorgestelde aanpassing van de notitie ‘beantwoording zienswijze en 

ambtshalve aanpassing’ behorende bij het bestemmingsplan ‘Zwinstraat 11 
Retranchement/Cadzandseweg Nieuwvliet’. 

2. De initiatiefnemer en de raad te informeren. 
 

5.c.12 - ED: Principeverzoek OBG00-EH-301 Hoofdplaat 

 
Besluit: 
 
In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een twee-aaneen woning op, maximaal 2 
woningen, het perceel OBG00-EH-301 te Hoofdplaat met dien verstande dat de woningen uitsluitend 

gebruikt mogen worden voor permanente bewoning. 
 

5.c.13 - ED: Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan 'Vierhonderdpolderdijk 9 Cadzand/ 
Nieuwe Havenweg ong. Schoondijke' 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ’Vierhonderdpolderdijk 9 Cadzand/ Nieuwe 
Havenweg ong. Schoondijke’ (permanente bewoning).  

2. Het ontwerpbestemmingsplan conform het bepaalde in de Wro en de Awb voor een periode 

van 6 weken ter inzage te leggen. 
3. De betrokkenen per brief te informeren.  
4. De raad schriftelijk te informeren.  

 

5.c.14 - ED: Voorstel inzake de afhandeling van een bezwaarschrift gericht tegen het besluit op 

een verzoek ingevolge de Wet open overheid 
 
Besluit: 
 
Besluiten om conform het advies van de commissie bezwaarschriften: 

a) Bezwaarden ontvankelijk te verklaren. 
b) Het bestreden besluit te herroepen. 
c) Met toepassing van artikel 7:15 Awb aan bezwaarden een vergoeding voor de gemaakte 

proceskosten toe te kennen. 
  

5.c.15 - ED: Vervolg stopzetten bestemmingsplan Kanaalweg ong. Retranchement 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het vervolg omtrent het stopzetten van de procedure bestemmingsplan 

‘Kanaalweg ong. Retranchement / ’t Dijkske 1 Eede’. 
2. In te stemmen met de brief aan de initiatiefnemer, de Provincie Zeeland en de raad.  

 
 
 



5.d - STAF: Zomermandaat 2022 
 
Besluit: 

 
1. Het bijgevoegde "Mandaatbesluit collegebevoegdheden zomer 2022" vast te stellen. 
2. Dit mandaatbesluit te publiceren. 


