
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 01-11-2022 
Tijd: 9.00 - 12.20 uur  

Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: J. Werkman (1e loco burgemeester) 
 

5 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

5.c - Antwoordbrief Forum voor Democratie (bekrachtiging achteraf) 
 
Besluit: 

 
1. Het college bekrachtigt achteraf de raadsbrief aan de fractie Forum voor Democratie, waartoe 

op 27 oktober 2022 per mail reeds akkoord gegeven is. 
2. De brief is 28 oktober 2022 verzonden en geplaatst bij de stukken voor de commissie 

Ruimte/AB. 
 

5.f - Raadsvragen Groen Links over Voedselbank 
 
Besluit: 
 

1. De getekende brief uiterlijk (vrijdag) 4 november 2022 bij de griffier aanleveren voor versturing 
aan de raad. 

2. De portefeuillehouder heeft mandaat om de brief goed te keuren. 
 

7 - NOTA'S OPENBAAR  

 

7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 25 oktober 2022 
 

Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 25 oktober 2022 vaststellen. 
 

7.b.1 - BB: Antwoordbrief herbeoordeling principebesluit zonnepark Welgelegen Lange 

Heerenstraat 87 Schoondijke 
 
Besluit: 
 

1. In principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een zonnepark aan de Lange 

Heerenstraat 87 Schoondijke. 
2. De initiatiefnemer per brief te informeren. 

 

7.c.1 - ED: Samenwerkingsverband Houdgreep 

 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het jaarverslag Houdgreep 2021. 
2. Het belang van Houdgreep te onderschrijven. 
3. In te stemmen met de verlenging van Houdgreep voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat 

er 4-jaarlijks een evaluatie een plaatsvindt. 
4. De kosten ten laste brengen van het daartoe structureel beschikbare budget in de begroting 

(Openbare orde en veiligheid/ 
5. Handhaving (6.140.00.00/34798). 
6. De gemeenteraad schriftelijk te informeren via een D-brief in de commissie Ruimte/AB op 8 

november 2022.  

 
 



7.c.2 - ED: Opstarten procedure voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van 
garageboxen en opslagunits aan de Dorpsstraat 89b 001 t/m 022 te Breskens 
 

Besluit: 
 

1. De procedure te starten voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van garageboxen 
en opslagunits op het adres Dorpsstraat 89 B 001 t/m 022 te Breskens (UV-2022030) en de 
ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage te leggen. 

2. De provincie, het waterschap en de aanvrager in kennis te stellen van de start van de 

procedure en de ter inzage legging met ingang van 10 november 2022. 
 

7.c.3 - ED: Ontwerpbestemmingsplan Pyramide 2 IJzendijke 
 

Besluit: 
 

1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Pyramide 2 IJzendijke’. 
2. Conform het bepaalde in de Awb en de Wro het ontwerpwijzigingsplan ‘Pyramide 2 IJzendijke’ 

ter inzage te leggen. 
3. De raad per brief te informeren. 

4. De initiatiefnemer per brief te informeren. 
  

7.c.4 - ED: Maagdenbergweg 11 Oostburg 
 

Besluit: 
 

1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan Maagdenbergweg 11 Oostburg, met dien 
verstande dat benoemd wordt dat de woning bedoeld is voor permanente bewoning. 

2. Het ontwerpwijzigingsplan conform het bepaalde in het Wro en de Awb voor een periode van 
6 weken ter inzage te leggen. 

3. De initiatiefnemer schriftelijk informeren, met de toevoeging van de permanente bewoning.  
4. De raad schriftelijk informeren, met de toevoeging van de permanente bewoning. 
5. Het waterschap per brief informeren. 
6. De provincie per brief informeren. 

 

7.c.5 - ED: Invordering verbeurde dwangsommen ten laste van Nortier Verhuur BV uit Oostburg 

 
Besluit: 
 
De door Nortier Verhuur BV uit Oostburg verbeurde dwangsommen in zijn geheel invorderen. 

 

7.c.6 - ED: Invordering verbeurde dwangsom van de eigenaar van het perceel 
Smedekensbrugge 1 te Aardenburg 
 

Besluit: 
 
Invordering van bedrag van de eigenaar van het perceel Smedekensbrugge 1 te Aardenburg.  


