Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

23-01-2018

Tijd

9:00 - 13:00

Kenmerk

Omschrijving

2.a.1

OND: RV Voorstel tot het vaststellen van de 4e wijziging van de
programmabegroting 2018.

Besluit
1. De 4e wijziging van de taakveldenraming 2018 vast te stellen;
2. De 4e wijziging van de programmabegroting 2018 voor kennisgeving
aan te nemen en aan te bieden aan de raad van 25 januari a.s.
2.b.1

ED: RV Vaststellen bestemmingsplan Natuurontwikkeling
Strijdersgatpolder

Besluit
De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling
Strijdersgatpolder' gewijzigd vast te stellen.
4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 16 januari 2017

Besluit
De besluitenlijst d.d. 16 januari 2018 (openbare besluiten) vaststellen.
4.b.1

BB: Voorstel om de bestaande overeenkomsten met de inzamelaars van
oud papier afkomstig van particuliere huishoudens te verlengen met een
periode van twee jaar

Besluit
1. De bestaande overeenkomsten met de in deze nota vermelde
inzamelaars van oud papier afkomstig van particuliere huishoudens te
verlengen met een periode van twee jaar;
2. Het college gaat ervan uit dat met dit besluit geen anderen benadeeld
worden die willen inzamelen;
3. Het college verzoekt om de periode tot de volgende verlenging (1
januari 2020) te gebruiken om te onderzoeken of er nog mogelijk andere
partijen zijn voor inzameling.
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4.b.2

BB: Voorstel om kennis te nemen van de voortgangsrapportage project
toptaken website en kennis te nemen van het functioneel ontwerp voor
internet en Postbus27

Besluit
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage project toptaken
website;
2. kennis te nemen van het functioneel ontwerp voor internet en
Postbus27.
4.b.3

BB: Onderzoek starterswoningen (2)

Besluit
1. Kennis te nemen van het Rapport Onderzoek behoefte aan
starterswoningen;
2. Het onderschrijven van de conclusies en aanbevelingen van het
rapport;
3. De concrete acties/aanbevelingen uit het rapport op te pakken;
4. De commissie Ruimte/ AB voor te stellen kennis te nemen van het
rapport en aanbevelen de conclusies te onderschrijven.
4.c.2

ED: Bezwaar tegen de van rechtswege verleende vergunning voor het
plaatsen hondenhok Westelijke Dwarsweg 5 te Hoofdplaat

Besluit
1.Indiener van het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
2. Brief aanpassen in overleg met portefeuillehouder.
4.c.3

ED: Quarles van Uffordstraat 20 Groede (vm. gemeentewerkplaats)

Besluit
In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om één woning te
realiseren in de grote schuur op het perceel Quarles van Uffordstraat 20
te Groede.
4.c.4

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

Besluit
1. Het dwangsombesluit van 7 april 2017 in te trekken;
2. De eigenaar het voornemen tot het opleggen van een dwangsom
ineens kenbaar te maken.

