Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

19-06-2018

Tijd

9:00 - 13:00

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 12 juni 2018

Besluit
De besluitenlijst 12 juni 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.2

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 14 juni 2018

Besluit
De besluitenlijst 14 juni 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.4

OND: Jaarverslagen Zeeuwse Ombudsman, commissie bezwaarschriften
en klachtencommissie 2017.

Besluit
1. Kennis te nemen van de jaarverslagen van de Zeeuwse Ombudsman, de
commissie bezwaarschriften en de klachtencommissie over 2017 en de
aanbevelingen en conclusies uit deze verslagen over te nemen;
2. De jaarverslagen van de commissie bezwaarschriften en de
klachtencommissie over 2017 ter kennisgeving voor te leggen aan de
raadscommissie Ruimte/Algemeen bestuur.
4.b.1

BB Woon Advies Commissie project Langer Thuis Wonen

Besluit
1. Kennis nemen van verzoek van de Woon Advies Commissie ZeeuwsVlaanderen om een bijdrage voor het project Langer Thuis Wonen;
2. In principe in te stemmen met het toekennen van een bijdrage en de
finale afhandeling via het reguliere subsidietraject op grond van de
Algemene Subsidieverordening doen afhandelen;
3. De Woon Advies Commissie hier schriftelijk van in kennis stellen.

4.b.2

BB: Ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten inzake vast te stellen
sociaal calamiteitenplan Zeeland.

Besluit
1. Het sociaal calamiteitenplan Zeeland vast te stellen;
2. In te stemmen met de concept brief aan de Vereniging van Zeeuwse
Gemeenten.
4.b.3

BB: Partnerschap De Vitale Revolutie Zeeland.

Besluit
1. Een partnerschap aan te gaan met De Vitale Revolutie Zeeland voor de
periode 2018-2020;
2. De kosten hiervan te dekken uit het budget gemeentelijke
projectgelden van de GGD Zeeland.
4.b.4

BB: Principeverzoek bestemmingsplanwijziging Nieuwstraat 15 te Groede
voor de uitbreiding van een camping met 3 kampeereenheden

Besluit
1. Niet in te stemmen met het principeverzoek;
2. Betrokkene hierover schriftelijk te informeren.
4.b.5

BB: Volwasseneducatie en laaggeletterdheid (WEB-middelen)

Besluit
1. In te stemmen met de financiële afrekening 2017;
2. In te stemmen met het regionale plan Educatie (Zeeland) 2018;
3. In te stemmen met de afsprakenlijst "Specifieke uitkering 2018";
4. In te stemmen met de indicatieve, subregionale besteding van de Wet
Educatie Beroepsonderwijs middelen in 2018.
4.b.6

BB: Voorstel tot verlengen intentieovereenkomst Boerenhoeve

Besluit
In te stemmen met verlenging van de intentieovereenkomst voor
ontwikkeling van de Boerenhoeve Nieuwvliet voor de periode van 1 jaar
(tot 30 juni 2019).
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4.c.1

ED Vergunning en anterieure overeenkomst Ontwikkeling Boulevard De
Wielingen 32

Besluit
1. De omgevingsvergunning in mandaat te verlenen nadat de anterieure
overeenkomst is ondertekend door beide partijen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn
verzekerd;
3. In te stemmen met de inhoud van de concept anterieure
overeenkomst.
4.c.2

ED: Afhandeling verzoek om handhavend op te treden tegen EcoService
Europe BV, Oude Haven 44 te Oostburg

Besluit
1. Het verzoek om handhaving, gericht tegen EcoService Europe BV, af te
wijzen;
2. Het maximale bedrag aan dwangsommen wegens niet-tijdig beslissen
toe te kennen.
4.c.3

ED: Grote Beer Oostburg (Bunker)

Besluit
1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Grote Beer Oostburg (Bunker) in
procedure te brengen;
2. De bescherming van de bunker mee te nemen in de
vergunning/overeenkomsten;
3. De gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren.
4.c.4

ED: Herenweg Noord 1 - Bogaardstraat ong Aardenburg

Besluit
1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Herenweg Noord 1, Bogaardstraat ong
(N822) Aardenburg' in procedure te brengen;
2. De gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren.
4.c.5

ED:principeverzoek uitbreiding Hotel de Elderschans Aardenburg

Besluit
De initiatiefnemers, onder voorwaarden, een plan te laten ontwikkelen
voor uitbreiding van Hotel de Elderschans, Herendreef 67 te Aardenburg.
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4.c.6

ED Planschadeverzoek Cadzandseweg 37

Besluit
1. De aanvraag om vergoeding van planschade toe te kennen;
2. Het door aanvrager betaalde drempelbedrag terug te storten;
3. Aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen;
4. Het planschadebedrag en de bijkomende kosten voor de advisering
conform de anterieure overeenkomst door te berekenen aan de
ontwikkelaar.
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