Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

02-10-2018

Tijd

9:00 - 13:00 uur + 14.00-17.00 uur (begroting en 2e berap)

5.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 25 september 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 25 september 2018 (openbare besluiten) vaststellen.
5.a.2

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 27 september 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 27 september 2018 (openbare besluiten) vaststellen.
5.c.1

ED: Handhavend optreden tegen de eigenaresse van het perceel aan 't Killetje
8A te Breskens en afzien van handhavend optreden tegen de eigenaren van het
perceel van 't Killetje 10A te Breskens.

Besluit
Handhavend optreden tegen de eigenaresse van het perceel aan 't Killetje 8A te
Breskens en afzien van handhavend optreden tegen de eigenaren van het
perceel van 't Killetje 10A te Breskens.
5.c.2

ED: Handhavend optreden tegen Intertoys, Burchtstraat 1 te Oostburg

Besluit
Intertoys Holland B.V. een dwangsom ineens op te leggen, die zij zal verbeuren
als zij nalaat om de geconstateerde gebreken in het pand Burchtstraat 1 te
Oostburg binnen 4 weken na besluit op te heffen.
5.c.3

ED: planschadeverzoek 'Landgoed de Lente Breskens'

Besluit
1. In te stemmen met het onafhankelijke advies van de SAOZ;
2. Conform het onafhankelijk advies het verzoek tot een tegemoetkoming in de
planschade voor het perceel kadastraal bekend Oostburg L2242 af te wijzen;
3. Conform het wettelijk stelsel het betaalde recht niet terug te betalen.

5.c.4

ED: Principebesluit bestemmingswijziging Veldstraat 24 Schoondijke

Besluit
1. De bereidheid uit te spreken voor planologische medewerking aan een
bestemmingswijziging van bedrijf naar wonen voor het perceel Veldstraat 24
Schoondijke;
2. Dit besluit schriftelijk kenbaar te maken aan de initiatiefnemer.
13.a.3

OND: Begroting 2019

Besluit
1. In te stemmen met het concept raadsvoorstel inzake vaststellen van de
programmabegroting 2019 en de 1e wijziging van de programmabegroting
2019;
2. Tot het vaststellen van de begroting van baten en lasten van de taakvelden
2019 inclusief de 1e begrotingswijziging 2019.
14.a.4

OND: 2e Bestuursrapportage 2018

Besluit
1. De 2e Bestuursrapportage 2018 vast te stellen en ter informatie aanbieden
aan de raad;
b. De 9e wijziging van de taakveldenraming 2018 vaststellen;
c. De 8e wijziging van de programmabegroting 2018 ter vaststelling aanbieden
aan de raad van 8 november 2018.
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