Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

16-01- 2018

Tijd

9:00 - 13:00

Kenmerk

Omschrijving

2.a.1

ED: RV Vaststellen bestemmings plan Draaibrug 50 Aardenburg

Besluit
De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Draaibrug 50 Aardenburg'
ongewijzigd vast te stellen.
4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPEN BAAR) d.d. 9 januari 2018

Besluit
De besluitenlijst d.d. 9 januari 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.b.1

BB: Nota mobiliteit en parkeren in Cadzand-Bad

Besluit
1. In te stemmen met de opdrachtverlening voor het uitwerken van de
visie voor mobiliteit en park eren in de k ern Cadzand- Bad;
2. Nadrukkelijk ook de inwoners mee te nemen in de visie bijvoorbeeld
door middel van de dorps raad;
3. In lijn met de opdrac hten voor Cadzand - Bad deze te financieren uit
het Investeringsfonds Cadzand-Bad.
4.b.2

BB: subsidieaanvraag voor de productie van de documentaire Duurzame
Eilanden

Besluit
1. In te stemmen met een subsidie ten behoeve van de productie van de
documentaire Duurzame Eilanden;
2. De voorwaarden eraan te verbinden dat in West Zeeuws Vlaanderen
gefilmd wordt en er een lezing verzorgd wordt met betrekking tot het
onderwerp.
4.b.3

BB: Presentatie inzake grondstoffenbeleid aan de raad

Besluit
Kennis te nemen van de pres entatie en in te stemmen met het houden
van deze presentatie tijdens de inforaad op dinsdag 16 januari 2018.
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4.c.1

ED : Plaatsen dakkapel op de woning Egelantierlaan 20 te Cadzand

Besluit
De aanvrager te adviseren de dakkapel aan te passen conform de criteria
uit de welstandsnota 2012.
4.c.3

ED: Brief ZV G inzake voorstel tot wijziging Drank- en Horecawet

Besluit
Kennis te nemen van de brief van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
aan de staatssecretaris inzak e een voorstel tot het wijzigen van de
Drank- en Horecawet.
4.c.4

ED: Afhandeling bezwaar, ingediend door eigenaresse Sint Pietersdijk
ong. te Biervliet

Besluit
De eigenaresse van het perc eel Sint Pietersdijk ong. te Biervliet nietontvankelijk in haar bezwaar te verklaren.
4.c.5

ED: Behandeling bezwaarschriften, ingediend door een tweetal
marktkooplieden

Besluit
De opgelegde dwangsommen in te trekken.
4.c.6

ED: Beoordeling brandveiligheid woonzorgcentrum De Stelle, Oostburg

Besluit
1. In te stemmen met het voorstel om de alle lekken in de
brandscheidingen te herstellen in plaats van een algehele ins pectie naar
alle brandscheidingen te laten verrichten;
2. Naar aanleiding van dit onderwerp dit als algemeen agendapunt op te
nemen in het overleg met zorgaanbieders en instellingen om te
bespreken;
3. Hierbij ook de V eiligheids Regio Zeeland uit te nodigen als deelnemer
van dit overleg.
4.c.7

ED: vaststelling ontwerpwijzigingsplan 'Lievestraat 1 Eede'

Besluit
1. Het ontwerpwijzigingsplan 'Lievestraat 1 Eede' ambtshalve te wijzigen;
2. Het wijzigingsplan 'Lievestraat 1 Eede' gewijzigd vast te stellen;
3. Het vastgestelde wijzigingsplan te publiceren;
4. In te stemmen met de overeenkomst met betrekking tot de
landschappelijke inpassing en afwenteling planschade en deze te laten
ondertekenen door de Burgemeester.
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4.c.8

ED: Toepassen bestuursdwang i n verband met ontruiming Het Rondeel
26 te Sluis

Besluit
De actie tot het toepassen van bestuursdwang te bekrachtigen en de
kosten ervan op de eigenaar van het perceel Het Rondeel 26 t e Sluis te
verhalen.
4.c.9

ED: Handhavend optreden tegen de eigenaar van het Badhotel De
Wielingen te Cadzand.

Besluit
De eigenaar van Badhotel De Wielingen een dwangsom ineens op te
leggen, die hij verbeurt als hij nalaat om binnen twee maanden de
certificering van zijn brandmeldinstallatie aan te tonen.

