Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

29-05-2018

Tijd

9:00 - 13:00

2.c.1

ED:RV: Zienswijzen Zuidzandseweg 2 Cadzand

Besluit
1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen;
2. Kennis te nemen van het besprekingsverslag d.d. 14 november 2017;
3. In te stemmen met de overwegingen en conclusies zoals opgenomen in
de ‘Notitie beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan
‘Zuidzandseweg 2 Cadzand’;
4. Kennis te nemen van het nieuwe ontwerp bestemmingsplan
‘Zuidzandseweg 2 Cadzand’ dat is opgesteld naar aanleiding van de
ingediende zienswijzen;
5. De raad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan ‘Zuidzandseweg
2 Cadzand’ niet vast te stellen en daarmee dus deze procedure te
beëindigen vanwege de aard van de wijzigingen naar aanleiding van de
ingediende zienswijzen;
6. De raad voor te stellen in te stemmen met het ter inzage leggen van
het nieuwe ontwerp bestemmingsplan ‘Zuidzandseweg 2 met
inachtneming van de in deze nota voorgestelde wijzigingen;
7. Het nieuwe ontwerp bestemminsplan 'Zuidzandseweg 2 Cadzand' na
besluitvorming door de raad, ter inzage te leggen;
8. Aanvragers en indieners van de zienswijzen schriftelijk op de hoogte te
stellen.
4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 22 mei 2018

Besluit
De besluitenlijst 22 mei 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.

4.b.1

BB: voorstel tot aanwijzing van 28 gemeentelijke monumenten

Besluit
1. De volgende panden c.q. objecten aan te wijzen als gemeentelijk
monument:
- in Aardenburg het sportpark aan de Herendreef en de muziekkiosk op
de Markt;
- in Breskens de muziekkiosk op het Spuiplein;
- in Eede het oorlogsmonument op het Koningin Wilhelminaplein;
- in Groede de dorpspomp met straatlantaarn en de muziekkiosk op de
Markt;
- in Hoofdplaat het voormalige schoolgebouw aan de Schoolstraat;
- in IJzendijke de brandweerkazerne met slangentoren en het voormalig
schoolgebouw op het 17 Oktoberplein, het voormalig gemeentehuis en
de muziekkiosk op de Markt, de algemene begraafplaats aan de
Mauritsweg en het voormalig schoolgebouw aan de Rozemarijnstraat;
- in Nieuwvliet de muziekkiosk aan de Mettenijedijk;
- in Oostburg het Ledeltheater aan het Ledelplein, de algemene
begraafplaats aan de Oudestad, het gemeentehuis aan het Raadhuisplein
en de vml. pastorie aan het Sint- Eligiusplein;
- in Retranchement de algemene begraafplaats aan de Molenstraat en de
muziekkiosk op de Markt;
- in Schoondijke de gymnastiekzaal aan de Prinses Irenestraat;
- in Sluis het Sint-Janskerkhof, de pomp met drinkbak op de Garenmarkt,
de brandweerkazerne met slangentoren aan de Groote Markt, de Damse
Vaart en de stoeppalen op de 's-Heerenboudewijnstraat;
- in Waterlandkerkje de algemene begraafplaats aan de Molenstraat en de
tiendenpaal op het Redouteplein;
2. De bekendmaking van de vaststelling te publiceren in het ZVA en op de
gemeentelijke website;
3. Het waterschap, de gebruikers, de dorps- en stadsraden en de
geconsulteerde externe instanties van de vaststelling in kennis te stellen;
4. Akkoord te gaan met het model gemeentelijk monumentenregister, de
aanwijzingen hier in te schrijven en de raad hiervan in kennis te stellen;
5 Een ondertekeningsmandaat te verlenen voor deze procedure aan het
hoofd van de afdeling Beleid en Beheer.
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4.b.2

BB: Zienswijze begroting GR Dethon 2019

Besluit
1. Zorgen te uiten over het meerjarenperspectief van de
Gemeenteschappelijke Regeling Dethon;
2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel en de concept zienswijze
over de ontwerp begroting 2019 van de GR Dethon;
3. Akkoord te gaan met het financiële deel van de ontwerpbegroting voor
boekjaar 2019 en een voorbehoud te maken op het meerjarenperspectief
2020-2022 en op die manier verwerken in de kadernota.
4.b.3

BB: de intentieovereenkomst voor het bouwplan Herenweg Noord 1 Bogaardstraat ong. Aardenburg.

Besluit
In te stemmen met de inhoud van de intentieovereenkomst inzake het
bouwplan Herenweg 1 - Bogaardstraat ong. te Aardenburg.
4.c.1

ED: Heroverweging Mercuriusstraat 11-13 Breskens

Besluit
1. Na heroverweging van het verzoek in principe geen medewerking te
verlenen aan de verzoek om 21 woningen / appartementen op de
percelen Mercuriusstraat 11-13 te Breskens te realiseren buiten het
bestaande bouwvlak;
2. In principe wel medewerking te verlenen aan de realisatie woningen /
appartementen op de percelen Mercuriusstraat 11-13 Breskens binnen
het bestaande bouwvlak en toegestane goot- en nokhoogte;
3. Hiermee de uitkomst van het principebesluit van 19 december 2017 in
stand te laten;
4. De aanvrager en initiatiefnemer uit te nodigen om tot een gewenste
invulling ter plaatse te komen;
5. Het college constateert dat er ondanks herhaalde verzoeken geen
haalbaarheidsberekening is aangeleverd door de
initiatiefnemer/aanvrager;
6. De raad hierover pro-actief te informeren middels een brief.
4.c.2

ED: indienen hoger beroep inzake uitspraak van de rechtbank tot
vernietiging omgevingsvergunning 't Killetje 4A te Breskens

Besluit
1. Het ingestelde hoger beroep te bevestigen;
2. Machtiging te ondertekenen;
3. Kennis te nemen van de in te dienen gronden van hoger beroep en
deze in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.
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4.c.3

ED: principeverzoek Zuiderbruggeweg 7 Heille

Besluit
In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de sloop
en verplaatsing van de woning op het perceel Zuiderbruggeweg 7 te
Heille middels een partiële herziening van het bestemmingsplan 'Heille'.
4.c.4

ED: terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan Dorpsstraat 16
Retranchement

Besluit
1. Het ontwerp bestemmingsplan 'Dorpsstraat 16 Retranchement' ter
inzage te leggen;
2. De gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren.
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