Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 09-11-2021
Tijd: 9.00 – 12.45 uur
Locatie: Mauritshof, IJzendijke
Voorzitter: Burgemeester
5 - NOTA'S VOOR DE RAAD
5.a - ED: RV: Vaststellen bestemmingsplan Boulevard de Wielingen 15 Cadzand-Bad
Besluit:
1. Aan de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Boulevard de Wielingen 15 CadzandBad’ gewijzigd vast te stellen.
2. Het dossier overeenkomstig toevoegen aan de bestuurlijke jaaragenda in december.
5.e - Presentatie GGD commissie Samenleving/Middelen
Besluit:
1. Het college stemt in met de concept presentatie van mevrouw Gaemers. Deze mag geplaatst
worden bij de stukken van de commissie Samenleving/Middelen op 16 november 2021.
7 - NOTA'S OPENBAAR
7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 2 november 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 2 november 2021 vaststellen.
7.a.2 - OND: Besluitvormingstraject oprichting GBE Aqua B.V.
Besluit:
1. GBE Aqua B.V. op te richten.
2. Voor 3.253 aandelen elk nominaal € 10,00, vertegenwoordigend 3,253% van het totale
geplaatste aandelenkapitaal van GBE Aqua B.V., te participeren in GBE Aqua B.V..
3. De volmacht aan Houthoff voor oprichting van GBE Aqua B.V. af te geven.
4. Een kapitaalstorting te doen in GBE Aqua B.V. ter grootte van
€ 32.530,00, zijnde 3,253% van het totale aandelenkapitaal bij oprichting van € 1.000.100,00.
5. In te stemmen met de benoeming van de heer B. van der Kamp als eerste
bestuurder/directeur van GBE Aqua B.V.
7.a.3 - OND: Verlenging contract ANW hiaat pensioenregeling bij ASR
Besluit:
1. Het nemen van een voorgenomen besluit om het contract met ASR voor de ANW hiaat
pensioenregeling conform de voorgelegde offerte inclusief bijbehorend addendum per 1
januari 2022 te verlengen.

7.b.1 - BB: Inzamelen PMD met verzamelcontainers
Besluit:
1. In principe de PMD-verzamelcontainers in de kernen Aardenburg, Breskens, IJzendijke,
Oostburg en Sluis te verwijderen.
2. Het voornemen tot verwijderen van de verzamelcontainers aan de raad voor te leggen en de
raad in het kader van een voorhangpro-cedure als bedoeld in artikel 169, lid 4 van de
Gemeentewet in de gelegenheid te stellen haar mening kenbaar te maken aan uw college.
3. Bijgevoegde raadsbrief naar de raadsleden te sturen.
4. Na het raadplegen van de raad een definitief besluit te nemen ten aanzien van de
verzamelcontainers.
5. Wethouder Poissonnier wordt geacht tegen dit besluit te hebben gestemd.
7.b.2 - BB: Werkagenda Regiovisie
Besluit:
1. Kennis te nemen van de concept werkagenda als onderdeel van de Regiovisie ZeeuwsVlaanderen.
2. Deze concept werkagenda ter consultatie voor te leggen tijdens de Zeeuws-Vlaamse
radenbijeenkomst op 18 november 2021.
3. In te stemmen met bijgevoegde agenda en presentatie als onderdeel van de bijeenkomst op
18 november 2021.
4. In lijn met de Stuurgroep spreekt het college uit het voor de uitvoering van deze agenda van
belang te vinden dat meer gedetailleerde uitwerking gaat plaatsvinden van de planning (wie
trekt wat?).
7.c.1 - ED: Afhandeling bezwaarschrift gericht tegen dwangsombesluit ten laste van de
exploitant van Pasticceria Lohman, Spuiplein 59 te Breskens
Besluit:
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften:
1. De exploitant van Pasticceria Lohman, Spuiplein 59 te Breskens ontvankelijk te verklaren in
haar bezwaarschrift.
2. Dit bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.
7.c.3 - ED: Invulling voorwaardelijke verplichting bp camping Zonneweelde
Besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde inrichting van de uitbreidingstrook van camping
Zonneweelde, als invulling van de voorwaardelijke verplichting van het bestemmingsplan
‘Camping Zonneweelde’.
2. De brieven te verzenden aan de initiatiefnemers, Waterschap Scheldestromen en de provincie
Zeeland.

