Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

15-05-2018

Tijd

9:00 - 13:00

2.a.1

OND: RV Voorstel tot het kennisnemen van diverse stukken van de
Veiligheidsregio en besluiten tot de gemeenteraad voor te stellen tot het
indienen van een aantal zienswijzen

Besluit
1. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2019 van de
Veiligheidsregio Zeeland en de daarbij behorende stukken, deze stukken
door te leiden naar de commissie ruimte/AB en de gemeenteraad en voor
te stellen een zienswijze in te dienen;
2. Kennis te nemen van de tussenevaluatie van Maatwerk in
Brandweerzorg, deze stukken door te leiden naar de commissie
ruimte/AB en de gemeenteraad en voor te stellen een zienswijze in te
dienen;
3. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2019 van de
Veiligheidsregio Zeeland en de daarbij behorende stukken, deze stukken
door te leiden naar de commissie ruimte/AB en de gemeenteraad en voor
te stellen een zienswijze in te dienen;
4. Kennis te nemen van de jaarstukken Veiligheidsregio Zeeland 2017 en
bijbehorende stukken en deze ter kennisname door te leiden naar de
commissie ruimte/AB;
5. Kennis te nemen van de tussenrapportage project Emergo en daarbij
behorende stukken en deze ter kennisname door te leiden naar de
commissie ruimte/AB.

2.b.1

BB: RV Voorstel tot instemmen met het jaarrapport 2017, de 1e t/m 7e
begrotingswijziging 2018 en de ontwerpbegroting 2019 van O.L.A.Z. en
het daarover indienen van een positieve zienswijze bij het bestuur van
O.L.A.Z.

Besluit
1. De raad door middel van raadsvoorstel, voor te stellen in te stemmen
met het jaarrapport 2017, de 1e t/m 7e begrotingswijziging 2018 en de
ontwerpbegroting 2019 van O.L.A.Z. en daarover een positieve zienswijze
in te dienen bij het bestuur van O.L.A.Z;
2. De naar aanleiding van de jaarrekening 2017 met O.L.A.Z. te
verrekenen bedragen, te verwerken in het lopende boekjaar 2018;
3. De financiële lasten als gevolg van de 1e t/m 7e begrotingswijziging
2018 van O.L.A.Z. ten laste te laten komen van de voorziening
afvalstoffenheffing, tenzij deze opgevangen kunnen worden binnen de
begroting 2018.

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 8 mei 2017

Besluit
De besluitenlijst d.d. 15 mei 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.b.2

BB: voorstel realisatie digitaal platform West Zeeuws-Vlaanderen

Besluit
In te stemmen met het advies van de Adviescommissie Recreatie &
Toerisme en VVV Zeeland de opdracht te verlenen om een digitaal
platform voor West Zeeuws-Vlaanderen te realiseren.
4.b.3

BB: voorstel tot beleidswijziging ontwikkellocatie op het strand nabij 't
Killetje te Breskens

Besluit
1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
- In te stemmen om geen uitvoering te geven aan het realiseren van een
extra strandpaviljoen bij 't Killetje zoals opgenomen in het strandbeleid
(2016);
- In te stemmen om geen tijdelijk (pop-up) paviljoen toe te staan nabij 't
Killetje;

Pagina 2

- Te verzoeken aan de provincie om bij de aanstaande herziening van het
inpassingsplan Waterdunen het bouwvlak dat bestemd is voor een extra
paviljoen nabij 't Killetje te schrappen;
2. In te stemmen met het per e-mail informeren van belanghebbenden en
geïnteresseerden over het raadsbesluit.

4.c.1

ED Mandatering besluitvorming aanmeldnotitie milieueffectrapportage

Besluit
De gemeenteraad voor te stellen om te besluiten:
De bevoegdheid ex artikel 7.17 Wmb met betrekking tot besluitvorming
inzake de aanmeldnotitie mer voor zover het betrekking heeft op
ruimtelijke ontwikkelingen met toepassing van artikel 3.1
(bestemmingsplannen) aan het College van B&W te mandateren.

4.c.2

ED: principeverzoek Margarethaweg 4 Oostburg

Besluit
1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van de aanbouw;
2. In principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie van extra
bijgebouwen op het perceel Margarethaweg 4 te Oostburg;
3. Het advies van de Regionale Uitvoeringsdienst op te volgen en het
houden van 12 paarden, 2 pony's en 2 ezels in principe te kwalificeren als
een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer;
4. In principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een
helikopterlandingsplaats op het perceel Margarethaweg te Oostburg.

4.c.3

ED: woningbouw perceel Spindlerpad Aardenburg

Besluit
In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van één woning op
het perceel Spindlerpad (Aardenburg sectie E, nummer 3795) te
Aardenburg door het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid.
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