Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

08-05-2018

Tijd

9:00 - 13:00

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 1 mei 2018

Besluit
1. De besluitenlijst d.d. 1 mei 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.

BB: Nota rood voor groen bijdrage 'Welkom in Waterdunen'

Besluit
1. Kennis te nemen van het advies vanuit de ad hoc stuurgroep
buitengebied ten aanzien van het verzoek voor een rood voor groen
bijdrage door stichting Het Zeeuwse Landschap;
2. Mede op basis van het unanieme positieve advies van de ad hoc
stuurgroep in te stemmen met de gevraagde bijdrage vanuit het rood
voor groen fonds ten behoeve van de ontwikkeling 'Welkom in
Waterdunen';
3. Stichting Het Zeeuwse Landschap van het besluit schriftelijk op de
hoogte stellen met daarbij de kanttekening dat de rood voor groen
gelden uitsluitend bestemd zijn voor de recreatieve elementen in de
recreatienatuur (niet zijnde horeca);
4. De gemeenteraad hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

BB: Voorstel tot verkoop van grond gelegen achter de woningen
Retranchementseweg 9 en 11 en Prinsestraat 38 te Cadzand.

Besluit
Medewerking te verlenen aan de verkoop van grond gelegen achter de
woningen Retranchementseweg 9 en 11 en Prinsestraat 38 te Cadzand.

BB Presentatie informatiebijeenkomst Cadzand-Bad 9 mei 2018

Besluit
In te stemmen met de conceptpresentatie voor de informatieavond met
betrekking tot de ontwikkelingen in Cadzand-Bad op woensdag 9 mei
aanstaande in Cadzand-Bad.
ED: Invordering dwangsom Woonzorg Nederland te Amstelveen

Besluit
Over te gaan tot het invorderen van de kosten van toepassing
bestuursdwang wegens handelen in strijd met artikel 2:10 APV

ED: Kostenverhaal Wro, toepassen plankostenscan

Besluit
1. De Notitie kostenverhaal uit 2011, zoals vastgesteld door het College
van B&W laten vervallen;
2. Overgaan tot toepassing van de door het Ministerie van VROM
vastgestelde plankostenscan bij de toerekening van kosten aan projecten;
3. Besluit te publiceren.

ED: Vervolg invordering dwangsom van de eigenaresse van het perceel
Boulevard 38 te Breskens

Besluit
College besluit om geen dwangsom op te leggen.

ED: Vervolg 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 wederom nalaat om voor 1 oktober 2018
de certificering van zijn brandmeldinstallatie aan te tonen.
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