
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 10-01-2023 
Tijd: 9.00 - 12.35 uur  

Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: Wethouder Werkman (1e loco burgemeester) 
Toelichting: De burgemeester heeft de vergadering niet bijgewoond. 
 

5 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

5.a - RV: Staf Regionaal beleidsplan politie 2023-2026 
 

Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het concept regionaal beleidsplan politie Zeeland-West-Brabant 2023-
2026. 

2. Kennis te nemen van het feit dat de burgemeester dit plan ter zienswijze voorlegt aan de 
gemeenteraad, in de cyclus van januari/februari 2023. 

 

7 - NOTA'S OPENBAAR  
 

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

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 20 december 2022 vaststellen. 

 

7.a.2 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 22 december 2022 
 
Besluit: 

 
De openbare besluitenlijst d.d. 22 december 2022 vaststellen. 
 

7.c.1 - ED: Bekrachtiging handhavingsbesluiten ten laste van de openbare inrichting Dust, 

Deltahoek 44 te Breskens 
 
Besluit: 
 
De dwangsombesluiten van 25 en 30 november 2022, ten laste van de exploitanten van de openbare 
inrichting Dust, Deltahoek 44 te Breskens, te bekrachtigen. 

 

7.c.2 - ED: Afhandelen verzoek om handhaving Langeweg 112-049 Breskens 
 
Besluit: 

 
Het verzoek om handhavend op te treden tegen de eigenaren van het perceel Langeweg 112-049 te 
Breskens, wegens vermeend handelen in strijd met het vigerende bestemmingsplan door een 
bijgebouw te hebben geplaatst welk in functioneel opzicht niet ondergeschikt is aan het hoofdgebouw 
(recreatief nachtverblijf), af te wijzen wegens het ontbreken van een overtreding. 
 

7.c.3 - ED: Aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een appartementengebouw met 14 
appartementen op het adres Grote kade 15 te Breskens (OV-2022335) 
 
Besluit: 

 
1. Omgevingsvergunning verlenen voor bouwen van een appartementengebouw met 14 

appartementen op het adres Grote kade 15 te Breskens. 
2. Besluiten om de parkeergarage en de appartementen af te bakenen als verblijfsobject en aan 



de parkeergarage het adres Grote Kade 15 P1 te Breskens (geen postcode) toe te kennen en 
aan de appartementen Grote kade 15 met toevoeging 001 t/m 007, 101 t/m 107 te (4511 AS) 
Breskens toe te kennen. 

3. In de concept omgevingsvergunning expliciet opnemen dat dit permanente bewoning betreft.  
  

7.c.5 - ED: Beslissing op bezwaar gericht tegen het besluit voor het verlenen van een 
omgevingsvergunning activiteit bouwen voor het verwijderen van de niet constructieve wand 

en het plaatsen van een schuifpui in de gevel van het centrumgebouw op vakantiepark Beach 
resort Nieuwvliet-Bad op de locatie Zeedijk 24 te Nieuwvliet (OV-2022227) 
 
Besluit: 
 
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften: 

1. Bezwaarde niet-ontvankelijk te verklaren in haar bezwaar. 
2. Het bestreden besluit in stand te laten. 
3. De betrokken partijen per brief informeren. 

 

7.c.6 - ED: Ontwerpbestemmingsplan Brouwerijstraat 58 Oostburg 

 
Besluit: 
 

1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Brouwerijstraat 58 Oostburg’ (met kenmerk 
NL.IMRO.1714.bpBrwrijstrt58-ON01) voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. 

2. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen. 
3. De initiatiefnemer per brief op de hoogte te stellen. 
4. In de concept brieven aan de gemeenteraad en de initiatiefnemer expliciet opnemen dat dit 

permanente bewoning betreft.  
 

7.c.8 - ED: DVO 2023-2025 RUD Zeeland 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst 2023-2025 inclusief bijbehorend 

jaarplan 2023. 
2. De gemeenteraad na ondertekening schriftelijk te informeren over de overeenkomst. 
3. De periode 2023-2025 benutten om te beoordelen of de niet-wettelijke taken die de RUD voor 

de gemeente uitvoert, wellicht effectiever in eigen beheer bij de gemeente zouden kunnen 
gebeuren. In deze verkenning ook meenemen wat eventuele terugname van taken voor de 
gemeente zou betekenen (zoals financiële en personele consequenties). 

4. Deze verkenning is in lijn met de eerdere vooraankondiging door wethouder Liefting in het AB, 
dat hij de mogelijkheden wil bezien om zaken eventueel anders te doen. 


