
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 17-05-2022 
Tijd: 9.00 - 13.10 uur 

Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: Burgemeester 
 

4 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

4.a.1 - OND: RV: 10e programmawijziging 
 
Besluit: 

 
1. Instemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 10e programmawijziging 2022. 
2. Het dossier aanbieden voor de raadscyclus van juni 2022. 
3. De taakveldenwijzigingen nr 24, 32,38, 41, 44, 46 en 51 vast stellen. 

 

4.a.2 - OND: Sabewa Zeeland Jaarstukken 2021, programmabegroting 2023 en 

meerjarenraming 2024-2026 
 
Besluit: 
 

1. Instemmen met het raadsvoorstel over de jaarstukken 2021, de programmabegroting 2023 en 
meerjarenraming 2024-2026 van Sabewa Zeeland inclusief advies begeleidingscommissie. 

 

4.b.1 - ED: RV: Bestemmingsplan Roeselaerestraat 4, Sint Kruis 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de conceptnotitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen’. 

2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Roeselaerestraat 4 Sint Kruis’ gewijzigd vast te 

stellen. 
3. De betrokken partijen middels brieven te informeren. 
4. De vaststelling van het voorliggende stuk toe te voegen aan de bestuurlijke jaaragenda voor 

de raadscyclus van juni 2022. 
  

4.c - BB: Nota verzoek voorbereidingskrediet uitbreiding Vlaschaard (NIEUW) 

 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de inhoud van de koopovereenkomst  

2. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein 
De Vlaschaard. 

3. Over te gaan tot vaststelling van de begrotingswijziging. 
 

6 - NOTA'S OPENBAAR  

 

6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d.10 mei 2022 
 

Besluit: 
 

1. De openbare besluitenlijst d.d. 10 mei 2022 vaststellen. 
 
 
 

 
 



6.b.1 - BB: Voorstel om in te stemmen met de voorgestelde aandeelhoudersbesluiten N.V. 
Economische Impuls Zeeland 
 

Besluit: 
 

1. In te stemmen met de voorgestelde aandeelhoudersbesluiten N.V. Economische Impuls 
Zeeland door de wethouder economische zaken tijdens de algemene vergadering van 
aandeelhouders op 23 mei 2022: 
a) Het goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 

18 november 2021. 
b) Het goedkeuren van de besluitenlijst van de algemene vergadering van aandeelhouders 

van 18 november 2021. 
c) Het vaststellen van het Jaarverslag Impuls Zeeland 2021, met dien verstande dat 

aandacht gevraagd wordt voor de toenemende personeelskosten in relatie tot de overige 
kosten.  

d) Het vaststellen van de Jaarrekening Impuls Zeeland 2021. 
e) Ter kennisgeving aan te nemen de jaarrekening Investeringsfonds Zeeland 2021. 
f) Decharge te verlenen aan de directie en raad van commissarissen van Impuls Zeeland. 

 
  

6.c.1 + 6.c.1.a - ED: Afhandeling bezwaarschrift gericht tegen het dwangsombesluit inzake de 

gebruiksbeperking ten laste van de eigenaren van perceel Hoofdplaatseweg 1 te Breskens 
 
Besluit: 
 

Conform het advies van de commissie bezwaarschriften: 
1. De bezwaarden ontvankelijk te verklaren in hun bezwaarschrift. 
2. Dit bezwaarschrift gegrond te verklaren. 
3. Het bestreden besluit d.d. 10 november 2021 zodanig herzien dat niet handhavend wordt 

opgetreden. 
4. Over te gaan tot vergoeding van de proceskosten van bezwaarden. 

 

6.c.2 - ED: Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Noordstraat 35 Retranchement 
 
Besluit: 

 
1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie het ingediende bezwaar ontvankelijk 

en ongegrond te verklaren en de bestreden omgevingsvergunning in stand te laten. 
2. De betrokken partijen met de voorgestelde brieven te informeren. 

 

6.c.4 - ED: Voorstel aanwijzen toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Awb 

 
Besluit: 
 
De heer Mink aanwijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Awb. De toezichthouder is belast 

met het toezicht op de naleving van alle wettelijke regelingen waarin het college als bevoegd gezag is 
aangewezen, evenals alle krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen. 
 

6.c.5 - STAF: Inkoopanalyse 2021 

 
Besluit: 
 
Kennis nemen van de inkoopanalyse 2021. 


