Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

22-05-2018

Tijd

9:00 - 13:00

2.a.1

OND: RV Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de
aanpassing van het Klanten Contact Centrum (KCC)

Besluit
1. Het college besluit diverse aanpassingen met betrekking tot het
kredietvoorstel voor het Klanten Contact Centrum voor te stellen aan de
raad;
2. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen voor het
aanpassen van het Klanten Contact Centrum;
3. Financiële consequenties te verwerken in de Kadernota 2019-2022.

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 15 mei 2018

Besluit
De besluitenlijst 15 mei 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.

4.a.1a

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 8 mei 2018

Besluit
De besluitenlijst 8 mei 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.

4.a.2

OND: aanwijzingsbesluit betaald parkeren mei 2018

Besluit
Het aanwijzingsbesluit betaald parkeren mei 2018 vast te stellen.

4.a.3

OND: Algemene vergadering van Aandeelhouders PZEM N.V. 6 juni 2018

Besluit
1. De gemeentelijke vertegenwoordiger te machtigen om tijdens de
Algemene vergadering van Aandeelhouders van PZEM N.V. van 6 juni
2018 in te stemmen met de te behandelen voorstellen;
2. De vergaderstukken ter kennisname aan te bieden aan de commissie
Samenleving/Middelen van 5 juni 2018.

4.b.1

BB Deelname en partnerbijdrage aan Week van Respect.

Besluit
a. Geen partner te worden van de stichting Respect Education Foundation;
b. In de week van 5-11 november aanstaande door collegeleden
wederom gastlessen te doen verzorgen op onze basisscholen die daarom
verzoeken;
c. Respect Education Foundation schriftelijk te informeren over het
besluit.

4.b.2

BB Financiering aanpassing en renovatie OBS Het Tij (Cadzand) tot
Kustschool.

Besluit
Het college stemt in met:
a. Het raadsvoorstel en -besluit om een investeringskrediet beschikbaar
te stellen ten behoeve van levensduur- verlengende bouwkundige
werkzaamheden alsmede de uitbreiding van het schoolgebouw te
Cadzand;
b. De voorgestelde financiële dekking;
c. In de vergadering de gemeenteraad van 21 juni aanstaande (Cie S/M 5
juni) voor te stellen de middelen beschikbaar te stellen;
d. Het beschikbaar stellen van gemiddeld 4 uur per week bouwtoezicht
gedurende de realisatiefase;
e. Het afstoten cq. herbestemmen gebouw OBS Europaschool Zuidzande.
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4.b.3

BB: Voorstel om in te stemmen met de beantwoording aan de RMDO als
reactie op de brief over de nieuwe website

Besluit
In te stemmen met de beantwoording aan de RMDO als reactie op de
brief over de nieuwe website met een paar aanpassingen in de brief.
4.b.4

BB: De burgemeester laten toetreden tot het Comité van Aanbeveling van
Jazzpodium/café Porgy and Bess te Terneuzen

Besluit
De burgemeester laten toe treden tot het Comité van Aanbeveling van
Jazz-podium/café Porgy and Bess te Terneuzen.

4.c.1

ED Herontwikkeling Boulevard De Wielingen 57a

Besluit
1. De zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
2. In te stemmen met de notitie weerlegging zienswijzen Boulevard de
Wielingen 57a Cadzand-Bad d.d. 20 december 2017;
3. De ruimtelijke onderbouwing bouwplan Lichthuys d.d. 6 oktober 2017
vast te stellen;
4. De omgevingsvergunning in mandaat te verlenen nadat de anterieure
overeenkomst is ondertekend door beide partijen;
5. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn
verzekerd;
6. In te stemmen met de inhoud van de concept anterieure
overeenkomst;
7. De indieners van de zienswijzen schriftelijk te informeren.

4.c.2

ED Ontwerpbestemmingsplan Koningin Julianastraat, Schoondijke

Besluit
1. Akkoord gaan met de inhoud van de bijgevoegde anterieure
overeenkomst;
2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
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4.c.3

ED Principeverzoek ontwikkeling Boulevard De Wielingen 56

Besluit
In principe instemmen met het verzoek en de procedure starten om te
komen tot een omgevingsvergunning met afwijking van het
bestemmingsplan; 2. In te stemmen met de intentieovereenkomst.

4.c.4

ED: Bezwaar tegen een verleende omgevingsvergunning voor de activiteit
aanleggen, voor het kappen van een 16-tal populieren aan de
Kloosterwei te Aardenburg

Besluit
De bezwaarde ontvankelijk te verklaren, het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, conform het advies
van de Bezwarencommissie.

4.c.6

ED: Bouwplan vooroverleg voor het bouwen van een nieuwe woning op
het perceel 't Killetje 4 te Breskens

Besluit
Besluiten om geen medewerking te verlenen aan het bouwplan
vooroverleg voor het bouwen van een nieuwe woning op het perceel 't
Killetje 4 te Breskens. Aanvrager adviseren het ontwerp van de woning
aan te passen conform de criteria uit de welstandsnota 2012.

4.c.7

ED: principeverzoek Molenstraat 27 Retranchement

Besluit
1. In principe medewerking te verlenen aan de verplaatsing van het
bouwvlak van de woning op het perceel Molenstraat 27 te Retranchement
middels een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Kleine kernen
Sluis’;
2. In principe medewerking te verlenen aan de toevoeging van de
functieaanduiding ‘bed&breakfast’ aan het perceel Molenstraat 27 te
Retranchement.
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