
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 27-09-2022 
Tijd: 9.00 - 13.00 uur 

Locatie: Kamer burgemeester  
Voorzitter: Burgemeester 
 

7 - NOTA'S OPENBAAR  

 

7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 20 september 2022 
 
Besluit: 

 
De openbare besluitenlijst d.d. 20 september 2022 vaststellen. 
 

7.a.2 - OND: Aanwijzingsbesluit plaatsvervangend secretaris commissie bezwaarschriften en 

klachtencommissie 
 
Besluit: 
 

1. Mevrouw mr. E.M.L. Pop aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van de commissie 
bezwaarschriften. 

2. Mevrouw mr. E.M.L. Pop aan te wijzen als plaatsvervangend klachtencoördinator, tevens 
plaatsvervangend secretaris van de klachtencommissie. 

 

7.b.1 - BB: Projecten Nieuwvliet-Bad Regiodeal fase 1 

 
Besluit: 
 
Instemmen met het wijzigingsverzoek Nieuwvliet-Bad Regiodeal fase 1 voor de provincie. 
 

7.b.2 - BB: Bruikleenaanvraag voor ballastkei Belfort van Musea Brugge/Groeningemuseum 

 
Besluit: 
 

1. Akkoord gaan met het in bruikleen geven van het collectiestuk de ballastkei uit museum het 

Belfort aan het Groeningemuseum in Brugge voor de tentoonstelling ‘Pieter Pourbus: Master 
of Maps” voor de periode van 1 december 2022 tot 16 april 2023. 

2. Akkoord gaan met mandaat afdelingshoofd Beleid & Beheer voor het ondertekenen van de 
bruikleenovereenkomst. 

 

7.c.1 - ED: Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan ‘Boulevard de Wielingen 56 Cadzand 

en ontwerp omgevingsvergunning op basis van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro 
 
Besluit: 
 

1. Kennis nemen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Boulevard de Wielingen 56 Cadzand’ en de 
ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (UV-2021110). 

2. In te stemmen met de Aanmeldnotitie m.e.r. en te besluiten dat voor de herontwikkeling van 
het perceel Boulevard de Wielingen 56 geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.  

3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Boulevard de Wielingen 56 Cadzand’ en de ontwerp 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (UV-2021110) op basis van de 

coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro, na voorafgaande bekendmaking, in het kader van de 
zienswijzenprocedure gelijktijdig voor een periode van zes weken ter inzage te leggen. 

4. De gemeenteraad hier schriftelijk van op de hoogte te brengen overeenkomstig bijgaande 
conceptbrief. 
 
 



5. De parkeerkelder en de appartementen af te bakenen als verblijfsobject en hieraan adressen 
Boulevard de Wielingen 56 en 56 met toevoegingen 101, 102, 201, 202 te Cadzand toe te 
kennen. 

   

7.d.1 - Staf: Controleplan 2022 
 
Besluit: 

 
Vaststellen van het Interne Controleplan 2022. 


