Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

20-03-2018

Tijd

9:00 - 13:00

3.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 13 maart 2018

Besluit
De besluitenlijst van 13 maart 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.
3.b.1

BB: Verzoek inzake advies Fusie Effect Rapportage VO-scholen

Besluit
1. Kennis te nemen van de stand van zaken en voorgenomen
processtappen met betrekking tot het advies van de Task Force
Voortgezet Onderwijs;
2. Kennis te nemen van het conceptverslag CvB van 23 februari 2018, de
Startnotitie Opzet Transitieplan en het concept van de Fusie Effect
Rapportage;
3. Een positief advies af te geven over de voorgenomen fusies binnen het
Voortgezet Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen en het College van Bestuur
hierover schriftelijk te informeren.
3.b.2

BB: Exploitatieovereenkomst en -bijdrage na verplaatsing
dorpshuisvoorziening Retranchement.

Besluit
1. Kennis te nemen van de gezamenlijke brief van de Stichting d' Ouwe
Kerke en de Dorpsraad Retranchement;
2. In te stemmen met de concept exploitatieovereenkomst;
3. In te stemmen met de jaarlijkse exploitatiebijdrage.
3.b.3

BB: Nota Beheerovereenkomst Cadzand-Maritiem

Besluit
In te stemmen met de beheerovereenkomst voor de in het kader van het
project Cadzand-Maritiem opgeleverde werken.
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3.c.1

ED: Aanvraag omgevingsvergunning hotel Noordzee

Besluit
1. In te stemmen met de aanvraag om omgevingsvergunning van Hotel
Noordzee van 15 februari 2018 en de procedure te starten om te komen
tot een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan
door middel van het ter inzage leggen van de ontwerpvergunning met de
ruimtelijke onderbouwing;
2. Akkoord te gaan met de werkwijze om in dit geval vanwege de huidige
situatie geen intentieovereenkomst af te sluiten en direct over te stappen
naar het afsluiten van een anterieure overeenkomst;
3. Op basis van aanmeldnotitie en de ruimtelijke onderbouwing besluiten
dat geen milieueffectrapportage benodigd is.
4. De raad hierover schriftelijke te informeren.
3.c.3

ED: Intrekken last onder dwangsom aan de eigenaar van het perceel Van
der Slikkestraat 11 te Schoondijke.

Besluit
Intrekken van de last onder dwangsom aan de eigenaar van het perceel
Van der Slikkestraat 11 te Schoondijke.
3.c.4

ED: Omgevingsvergunning Boulevard De Wielingen 14

Besluit
1. Het eerdere Collegebesluit van 22 augustus 2016 te herzien, voor
zover het het opnieuw doorlopen van de procedure betreft, en de
oorspronkelijke procedure voort te zetten;
2. De ruimtelijke onderbouwing van het bouwplan De Groene Wielingen
van 9 januari 2018 vast te stellen;
3. Akkoord te gaan met de anterieure overeenkomst;
4. Geen exploitatieplan door de gemeenteraad vast te laten stellen,
omdat de kosten anderszins zijn verzekerd;
5. De omgevingsvergunning te verlenen na ondertekening van de
anterieure overeenkomst door de betrokken partijen.
3.c.5

ED: principeverzoek Haven 66 Aardenburg

Besluit
In principe medewerking te verlenen aan het omzetten van de
bestemming 'Bedrijf' naar de bestemming 'Wonen' op het perceel Haven
66 te Aardenburg op grond van art. 4.5 bestemmingsplan 'Kom
Aardenburg'.
3.c.6

ED: Verlenging begunstigingstermijn voor de eigenaar van het perceel
Maagdenbergweg ong. te Oostburg

Besluit
De begunstigingstermijn voor de eigenaar van het perceel
Maagdenbergweg ong. te Oostburg te verlengen tot 1 juli 2018.
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3.c.7

ED: Handhavend optreden tegen de eigenaar van het pand aan Kaai 31 te
Aardenburg omdat dit niet voldoet aan de eisen die de Woningwet en het
Bouwbesluit 2012 daaraan stellen.

Besluit
Handhavend op te treden tegen de eigenaar van het pand aan Kaai 31 te
Aardenburg omdat dit niet voldoet aan de eisen die de Woningwet en het
Bouwbesluit 2012 daaraan stellen.
3.c.8

ED: Handhavingstraject tegen de eigenaresse van de Sint Pietersdijk ong.
te Biervliet, vanwege het zonder vergunning kappen van een aantal
bomen.

Besluit
1. De eigenaresse van de Sint Pietersdijk ong. te Biervliet de last op te
leggen om het rooien van de bomen op het perceel Sint Pietersdijk ong.
te Biervliet, te staken en gestaakt te houden totdat haar vergunning
onherroepelijk is geworden;
2. Aan deze last een dwangsom ineens te verbinden, die zij verbeurt als
de last niet nakomt;
3. De melder te berichten omtrent het genomen besluit, gelet op de
melding van 8 maart 2018.
3.c.9

ED: Voorstel inzake afhandeling bezwaarschrift gericht tegen het niet
nemen van een wijzigingsbesluit.

Besluit
In afwijking van het advies van de commissie bezwaarschriften de brief
door te zenden naar de rechtbank.

