Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 30-08-2022
Tijd: 9.00 – 12.50 uur
Locatie: Kamer burgemeester
Voorzitter: Wethouder Werkman (1e loco burgemeester)
Toelichting: De burgemeester heeft de vergadering niet bijgewoond (vakantie)
4 - NOTA'S VOOR DE RAAD
4.a.1 - BB: Jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de GR Samenwerkingsverband Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer (bekrachtiging achteraf)
Besluit:
1. Kennis nemen van de aanbiedingsbrief van de GR Samenwerkingsverband Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer en de daarbij conceptbegroting 2023.
2. Kennis nemen van de jaarstukken 2021 van het CVV.
3. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegd conceptraadsvoorstel en dit aan te bieden voor
de raadscyclus van september 2022.
4. Na behandeling door de gemeenteraad, het DB van CVV, conform de concept brief, berichten
over de zienswijze van de gemeenteraad.
4.b.1 - BB: Aanvullende stukken bij raadsvoorstel Regionale Woonvisie
Besluit:
1. Het college stemt in met de aanvullende stukken bij het raadsvoorstel Regionale Woonvisie
(collegebesluit 23 augustus 2022).
6 - NOTA'S OPENBAAR
6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 23 augustus 2022
Besluit:
2. De openbare besluitenlijst d.d. 23 augustus 2022 vast te stellen.
6.b.1 - BB: Evaluatie bekostiging leerlingenvervoer
Besluit:
1. Kennis nemen van de cijfermatige evaluatie.
2. Instemmen met de concept brief aan de gemeenteraad en deze aanbieden als D-brief voor de
vergadering van de commissie Samenleving/Middelen d.d. 13 september 2022.
6.b.2 - BB: Voorstel om de motie stimulering glasvezel kernen en buitengebied van 23 juni 2022
af te handelen via de raadsbrief behandeling motie stimulering glasvezel kernen en
buitengebied
Besluit:
1. De raadsbrief aan te bieden voor de ingekomen stukken en mededelingen van de commissie
Ruimte/AB op 6 september 2022.
2. De financiële consequenties van de uitvoering van de motie te verwerken in de begroting
2023-2026.

6.c.1 - ED: Bestemmingsplan Dorpsstraat 7 Nieuwvliet
Besluit:
1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 7 Nieuwvliet' (met kenmerk
NL.IMRO.1714.bpDorpsstrt7-ON01) voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.
2. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen.
3. De initiatiefnemer per brief op de hoogte te stellen.
6.c.2 - ED: Bestemmingsplan Deltastraat 22, Hoofdplaat
Besluit:
1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Deltastraat 22, Hoofdplaat (met kenmerk
NL.IMRO.1714.bpDeltastr22-ON01) voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.
2. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen. In de brief aan de raad de term
kantoorgebouw wijzigen in de term voormalige basisschool.
3. De initiatiefnemer per brief op de hoogte te stellen.
6.c.3 - ED: Afhandeling verzoek om handhaving, gericht tegen hondengeblaf op het adres Past.
Vd Muijsenbergstraat 30 te Hoofdplaat
Besluit:
1. Het verzoek om handhaving, gericht tegen hondengeblaf op het adres Past. Vd
Muijsenbergstraat 30 te Hoofdplaat, af te wijzen wegens het ontbreken van een overtreding.
6.c.4 - ED: Besluit op bezwaar verleende omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
voor de verandering van de inrichting waarbij 1.000 melkgeiten en 250 opfokgeiten worden
gehouden aan de Philipsweg 8 te Waterlandkerkje
Besluit:
Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie:
1. De bezwaarde Hebing-Regelink niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar.
2. Bezwaarden Bergman ontvankelijk te verklaren.
3. Het bezwaarschrift van Bergman ongegrond te verklaren.
4. Het bestreden besluit in stand te laten.
6.c.5 - ED: Principeverzoek Mosseldijk 15A Nieuwvliet
Besluit:
1. De voorwaarden voor de verplaatsing van bouwtitels richting het perceel Mosseldijk 15A te
Nieuwvliet vast te stellen.
2. De voorwaarden kenbaar maken aan de initiatiefnemer.
6.c.6 - ED: Afhandeling bezwaarschrift gericht tegen het besluit om een verzoek om
gegevenswissing op basis van de AVG af te wijzen
Besluit:
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften:
1. Bezwaarde ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.
6.c.7 - ED: Walenstraat 5 Groede
Besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan het omzetten van de bestemming Bedrijf naar

Wonen ten behoeve van het realiseren van één wooneenheid of twee wooneenheden op de
percelen bekend onder kadastraal OBG00-EG-321 en OBG00-EG-798 aan de Walenstraat te
Groede.
2. De initiatiefnemer de keuze laten om één van de twee scenario’s uit te werken:
a. Het omzetten van de bestemming Bedrijf naar Wonen ten behoeve van het realiseren
van twee wooneenheden op de percelen bekend onder kadastraal OBG00-EG-321 en
OBG00-EG-798 aan de Walenstraat te Groede. Dit door middel van een uitgebreide
omgevingsvergunning.
b. Het omzetten van de bestemming Bedrijf naar Wonen ten behoeve van het realiseren
van één wooneenheid op de percelen bekend onder kadastraal OBG00-EG-321 en
OBG00-EG-798 aan de Walenstraat te Groede. Dit op grond van artikel 42.7.1
middels een wijzigingsprocedure.
3. Als voorwaarde op te nemen dat de nieuw te realiseren woning(en) uitsluitend in gebruik mag
worden genomen voor permanente bewoning.
4. De initiatiefnemer per brief te informeren.

