
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 24-05-2022 
Tijd: 9.00 - 13.00 uur 

Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: Burgemeester 
 

4 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

4.b.1 - RV: BB: Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Programmabegroting 2023-
2026 van de GGD Zeeland 
 

Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2023-2026 van de GGD Zeeland. 
2. De Programmabegroting 2023-2026 van de GGD Zeeland voor te leggen aan de raad in de 

cyclus van juni.  
3. In de concept zienswijze de zorg van het college eveneens tot uitdrukking brengen. 

4. De stukken aan te leveren bij de griffie voor de cyclus van juni. 
 

4.b.2 - RV: BB: Besluiten om de raad voor te stellen in te stemmen met het jaarrapport 2021, de 
1e  begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van O.L.A.Z. 

 
Besluit: 
 

1. De raad voor te stellen in te stemmen met het jaarrapport 2021, de 1e begrotingswijziging 
2022 en de ontwerpbegroting 2023 van O.L.A.Z. en daarover een positieve zienswijze in te 
dienen bij het bestuur van O.L.A.Z. 

2. In het concept raadsbesluit het voorbehoud opnemen van een goedkeurende 
accountantsverklaring. 

3. De stukken aan te leveren bij de griffie voor de cyclus van juni.  
  

4.c.1 - ED: RV: Voorstel tot gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Roode Wielingen 

Cadzand-Bad' 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘De Roode 

Wielingen Cadzand-Bad’ en de ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. 
2. In te stemmen met de voorgestelde ‘Notitie zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’. 
3. In te stemmen met bijgevoegde (concept) anterieure overeenkomst. 
4. De raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan ‘De Roode Wielingen Cadzand-Bad’ 

gewijzigd vast te stellen. 
5. De indieners van de zienswijzen voorafgaand aan de raadsvergadering te informeren over de 

voorgestelde reactie. 
6. De (gewijzigde) omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen te verlenen direct na 

vaststelling van het bestemmingsplan door de raad. 
 

4.c.2 - ED: RV: Zwinstraat 11, Retranchement/Cadzandseweg, Nieuwvliet 

 
Besluit: 
 

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

2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Zwinstraat 11, Retranchement/Cadzandseweg, 
Nieuwvliet’ gewijzigd vast te stellen. 

3. De betrokken partijen schriftelijk te informeren. De concept brief aanpassen conform de 
opmerkingen van de portefeuillehouder op het voorblad. 



6 - NOTA'S OPENBAAR  
 

6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 17 mei 2022 

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 17 mei 2022 vaststellen. 

 

6.b.1 - BB: Gewijzigde BTW regelgeving in relatie tot Sportcomplex De Eenhoorn 
 
Besluit: 

 
1. Kennis te nemen van de wijziging van de btw-wetgeving zoals genoemd in de brief van Duroi, 

d.d. 2 mei 2022. 
2. In te stemmen met het bereikte compromis met de belastinginspecteur en dit via Duroi aan de 

inspecteur kenbaar te maken. 
3. Dit jaar nieuwe afspraken te maken met de exploitant aangaande de jaarlijkse 

kostendekkende verhuur en de hoogte van de exploitatiesubsidie en dit vastleggen in nieuwe 
overeenkomsten. 

4. Het eenmalig nadeel ad € 35.280 en de advieskosten te dekken zoals aangegeven in deze 
nota. 

5. De gemeenteraad te informeren door een D-brief in de eerstvolgende commissie 
Samenleving/Middelen.  

 

6.b.2 - BB: Wijziging beheer en exploitatie dorpshuisfunctie in MFC De Korre te Breskens 
 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met de beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst met VOF Food 

Plaza per 31 augustus 2022. 
2. In te stemmen met het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst voor het beheer en 

de exploitatie van MFC De Korre te Breskens met mevrouw J. Herman overeenkomstig 
bijgevoegd concept. 

3. In te stemmen met een eenmalige tegemoetkoming t.b.v. de overname van de losse 
inventaris. 

4. De financiële consequenties van deze wijzigingen te verwerken in de meerjarenbegroting. 
5. De gemeenteraad te informeren over de wijziging van het beheer en de exploitatie van MFC 

De Korre.  
 

6.b.4 - BB: Verhuur van gemeentelijke accommodaties in relatie tot coronamaatregelen 
 
Besluit: 
 

1. De huur van amateursportaccommodaties voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 
januari 2022 kwijt te schelden en voor deze kwijtschelding, op basis van de regeling 
‘tegemoetkomingsregeling verhuurders sportaccommodaties’, een tegemoetkoming aan te 
vragen.  

2. De huur van amateursportaccommodaties voor de periode 1 april 2021 tot en met 31 mei 
2021 kwijt te schelden; 

3. De huur van commerciële gebruikers zonder gemeentelijke exploitatiebijdrage én die 
vanwege de coronamaatregelen hun accommodatie moeten sluiten voor de periode 18 
december 2021 tot en met 15 januari 2022 voor 50% kwijt te schelden.  

4. De huur van school-/kinderopvangorganisaties niet kwijt te schelden. 
5. De huur van cultuur/maatschappelijke gebruikers voor de periode 1 april 2021 tot en met 31 

mei 2021 en de periode 18 december 2021 tot en met 26 januari 2022 kwijt te schelden.  

6. De vergoeding voor zakelijke rechten die onder de categorie sport vallen voor de periode 1 
april 2021 tot en met 31 mei 2021 en de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 
kwijt te schelden. 

7. De vergoeding voor zakelijke rechten die onder de categorie commercieel vallen niet kwijt te 
schelden.  

8. Mandaat te verlenen aan portefeuillehouder Werkman om in die gevallen waarin dit besluit 

niet voorziet of wanneer een specifieke c.q. uitzonderlijke situatie vraagt om af te wijken van 



dit besluit, een besluit over kwijtschelding te nemen. 
9. De kwijt te schelden huur te dekken uit het begrotingsresultaat 2022. 

 

6.c.1 - ED: Ter inzage leggen bestemmingsplan Catsand Island - Tienhonderdse Middenweg 2 
Cadzand 
 
Besluit: 

 
1. Gelijktijdig het ontwerpbestemmingsplan ‘Tienhonderdse Middenweg 2 Cadzand’ en de 

ontwerp-omgevingsvergunning voor de activiteit bouw (UV-2021364) Tienhonderdse 
Middenweg 2 ter inzage te leggen op basis van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro. 

2. Op basis van de bijgevoegde aanmeldnotitie MER beoordeling besluiten dat geen 
milieueffectrapportage benodigd is. 

3. De gemeenteraad hier schriftelijk van op de hoogte te brengen.  
 

6.d.1 - STAF: AvA PZEM N.V. 1 juni 2022 
 

Besluit: 
 

1. De gemeentelijke vertegenwoordiger te machtigen om tijdens de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders van PZEM N.V. van 1 juni 2022 in te stemmen met de te behandelen 
voorstellen. 

2. De financiële gevolgen van de dividenduitkering PZEM en kapitaalstorting verwerken in 1e 

bestuursrapportage 2022. 
3. De vergaderstukken ter kennisname aan te bieden aan de raad. 


