
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 1-3-2022 
Tijd: 9.00 - 12.45 uur 

Locatie: Spreekkamer P010 
Voorzitter: Burgemeester 
 

5 - NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED) 

 

5.a.1 - OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 22 februari 2022 
 
Besluit: 

 
Vaststellen Besluitenlijst Openbaar College 22 februari 2022. 
 

5.a.2 - OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 24 februari 2022 

 
Besluit: 
 
Vaststellen Besluitenlijst Openbaar College 24 februari 2022. 
 

5.a.3 - OND: Decembercirculaire 2021 

 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de effecten van de Decembercirculaire Gemeentefonds 2021 

2. In te stemmen met de conceptbrief waarbij de Raad geïnformeerd wordt over de 
Decembercirculaire Gemeentefonds 2021 en deze aan te leveren bij de griffie voor de 
commissievergadering Samenleving/Middelen van maart 2022. 

 

5.b.1 - BB: Subsidie Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen - uitvoering toer. streekpromotie en 

gastheerschap 
 
Besluit: 
 

1. De subsidiebeschikking op te stellen. 

2. De subsidie kan daarna ook voor 2022 beschikbaar worden gesteld middels de 
subsidiebeschikking. 

3. In de komende tijd zullen de prestatieafspraken verder worden aangescherpt voor de 
komende jaren. 

 

5.b.2 - BB: Voorstel over de evaluatie van het eerste jaar van de uitvoering van het 

Grondstoffenplan. 
 
Besluit: 
 

1. De Evaluatie, Eerste jaar Grondstoffenplan 2019-2023 “Samen houden wij grondstoffen 
gescheiden” ter kennisname te brengen van de raad. 

2. De raadsbrief met bijlage naar de raadsleden te sturen. 
 

5.c.1 - ED: Handhavend optreden gericht tegen illegale winkeluitstallingen te Sluis 

 
Besluit: 
 

1. De besloten vennootschap Ed van de Vijver B.V. een last op te leggen inhoudende om binnen 
één week na verzenddatum besluit het speelgoed en drie winkelrekken met speelgoed, 

geplaatst binnen de meter vanuit de gevel gemeten, te verwijderen en verwijderd te houden 
en een dwangsom ineens van € 500 hieraan te verbinden. 



5.c.2 - ED: Principeverzoek Torenweg 6, Groede 
 
Besluit: 

 
2. In principe geen medewerking verlenen om de huidige bedrijfswoning om te zetten naar een 

mantelzorgwoning; 
3. In principe geen medewerking verlenen aan het realiseren van een nieuwe bedrijfswoning op 

het perceel Torenweg 6 te Groede zolang de huidige bedrijfswoning niet wordt gesloopt;  
4. Initiatiefnemer hiervan op de hoogte te stellen door middel van bijgevoegde brief. 

  

5.c.3 - ED: Afhandeling bezwaar, afkomstig van DAS Rechtsbijstand namens de eigenaar van 
Veerhoekpolderweg 2 te Oostburg, gericht tegen de weigering om handhavend op te treden 
tegen bouwwerken op het volkstuinencomplex 

 
Besluit: 
 

1. Besluiten om, conform het advies van de commissie bezwaarschriften DAS Rechtsbijstand, 
namens de eigenaar van het perceel Veerhoekpolderweg 2 te Oostburg, ontvankelijk te 
verklaren in zijn bezwaar; 

2. Dit bezwaar gegrond te verklaren 
3. Het bestreden besluit van 7 juli 2021 in te trekken 
4. Alsnog het verzoek om handhaving te honoreren, door elk van de eigenaren van het 

volkstuinencomplex de last op te leggen om de bouwwerken op dit complex binnen één 
maand te verwijderen en verwijderd te laten en hieraan een dwangsom ineens van € 3.750 te 
verbinden 

5. Aan DAS Rechtsbijstand een tegemoetkoming in de proceskosten toe te kennen van € 1.082.  


