Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

13-03- 2018

Tijd

9:00 - 13:00

3.A.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPEN BAAR) d.d. 6 maart 2018

Besluit
De besluitenlijst van 6 maart 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.
3.B.1

BB: ondertekening van het manifest Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen (MVI)

Besluit
1. In te stemmen met het ondertekenen van het manifest MVI
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen;
2. Besluit mede te delen aan de V ereniging van Zeeuwse Gemeenten.
3.B.2

BB: Cofinanciering POP 3 project 'Praktijkroute MBO Zeeuws-Vlaanderen'
van ROC Scalda.

Besluit
1. Aan ROC Sc alda een incidentele bijdrage beschikbaar te stellen ten
behoeve van de praktijkroute, onder de voorwaarden genoemd in dit
advies;
2. De intentie overeenkomst met conceptbrief vast te stellen.
3.B.3

BB: Nota deelname nalevingsonderzoek verkoop alcohol 2018

Besluit
1. In te stemmen met het plan van aanpak voor de uitvoering van het
nalevingsonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse Gemeenten in 2018 door
ZB/Planbureau;
2. In te stemmen met de voorlopige offerte
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3.B.4

BB: Voornemen aanwijzen panden/objecten tot gemeentelijk monument

Besluit
1. In te stemmen met het vervolgen van de procedure tot het aanwijzen
van gemeentelijke monumenten door het vaststellen van de
ontwerpbesluiten tot aanwijzing van de volgende panden c.q. objecten;
* 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 voormalig schoolgebouw aan de Schoolstraat;
* In IJzendijke de brandweerkazerne met slangentoren en het
voormalig schoolgebouw op het 17 Okto berplein, 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, de algemene begraafplaats, het
gemeentehuis 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 gymnastiek zaal aan de Prinses Irenestraat ;
* In Sluis het St. Janskerkhof, de pomp met drink bak op de
Garenmarkt, de brandweerkazerne met slangentoren, de Damse
Vaart en de stoeppalen op de 's-Heerenboudewijnstraat;
* In Waterlandkerkje de algemene begraafplaats en de tiendenpaal
op het Redouteplein.
2. Hiervoor de uniforme openbare voorbereidingsprocedure te volgen.
3.B.5

BB: Voorstel aanvraag cofinanciering POP3 project 'Snuifje Zeeuws Vlaanderen'.

Besluit
Voorstel om geen cofinanciering te verlenen aan Stichting Groede,
stichting Juutsom en de Catharina Hoeve voor het POP 3 project 'Snuifje
Zeeuws-Vlaanderen'.
3.C.1

ED: Bezwaar tegen de besluiten om het niet in behandeling nemen van de
aanvragen voor het plaatsen van 35 chalets Cube Maximaal en 23 c halets
Cube L op het perceel Schoneveld 1 te Breskens

Besluit
1. Indiener van de bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren;
2. De bezwaarschriften ongegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit in stand te laten.
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3.C.2

ED: Vervolg handhavend optreden tegen eigenaar Thijs Feddo
Blankenstraat 10 te Breskens

Besluit
1. De eigenaar van het pand op het adres het perceel Thijs Feddo
Blankenstraat 10 te Breskens een dwangsom ineens op te leggen, die hij
verbeurt als hij nalaat om de gebreken aan zijn woning bi nnen vier
maanden te herstellen;
2. Dit besluit vast te leggen in het register van de Wet Kenbaarheid
Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken.

