Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 19-10-2021
Tijd: 9.00 – 13.15 uur
Locatie: Kamer burgemeester
Voorzitter: Burgemeester
5 - NOTA'S VOOR DE RAAD
5.a - BB: RV voorstel tot het vaststellen van de Verordening Participatie, Inkomen en
Inburgering
Besluit:
1. Het college stemt in met het concept raadsvoorstel.
2. Ingestemd wordt met het overhevelen van het restantbudget naar 2022 (slotwijziging) voor de
verdere implementatie nieuwe Wet inburgering 2021.
5.b - ED: RV: voorstel tot gewijzigde vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan
Hoofdplaatseweg 13/ Golepoldersedijk ongenummerd Breskens
Besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde notitie ‘beantwoording zienswijzen en ambtshalve
aanpassingen’ behorende bij het bestemmingsplan ‘Hoofdplaatseweg 13/ Golepoldersedijk
ongenummerd Breskens’.
2. De raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdplaatseweg 13/ Golepoldersedijk
ongenummerd Breskens’ gewijzigd vast te stellen.
3. De betrokken partijen per brief te informeren.
7 - NOTA'S OPENBAAR
7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 12 oktober 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 21 oktober 2021 vaststellen.
7.b.1 - BB: Voorstel tot het tijdelijk in bruikleen geven van de voormalige basisschool te
Hoofdplaat
Besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan de planologische medewerking voor het tijdelijk in
bruikleen geven van de voormalige basisschool te Hoofdplaat voor het inpandig realiseren
van één tijdelijke wooneenheid.
2. In principe medewerking te verlenen aan het 'om niet' in bruikleen geven van de voormalige
basisschool te Hoofdplaat op basis van een nog op te stellen bruikleenovereenkomst.
7.c.1 - ED: Voorstel tot afwijken van het reglement burgerlijke stand voor de
huwelijksvoltrekking van de heer van de Voorde en mevrouw Born
Besluit:
In te stemmen met het voorstel om af te wijken van het reglement burgerlijk stand voor de
huwelijksvoltrekking van de heer van de Voorde en mevrouw Born op zaterdag 22 januari 2022 en het
tijdstip van hun huwelijksvoltrekking vast te stellen op 16.00 uur.

7.c.2 - ED: Handhavend optreden tegen de eigenaren van het perceel Raamstraat 1 te Oostburg
Besluit:
1. De eigenaar van het perceel Raamstraat 1 te Oostburg de last op te leggen om binnen vier
weken de strijdigheid met artikelen 7.21 Bouwbesluit 2012 en 1a, eerste lid, Woningwet, op te
heffen door de kozijnen te vervangen, dan wel anderszins te voorkomen dat de ruiten uit de
kozijnen kunnen vallen.
2. Aan deze last een dwangsom ineens te verbinden.
7.c.3 - ED: Principeverzoek Slijkstraat 6, Groede
Besluit:
1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot het toekennen van horecacategorie 2 op
het perceel Slijkstraat 6 te Groede.
2. In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan het toevoegen van een
functieaanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 1a op het betreffende perceel, onder de
volgende voorwaarden:
a) De horecafunctie dient ondergeschikt te blijven aan de hoofdfunctie detailhandel. Dit dient
gemotiveerd te worden in de ruimtelijke onderbouwing.
b) Het initiatief dient te voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Alcoholwet.
3. Initiatiefnemer hiervan op de hoogte te stellen door middel van bijgevoegde brief.
7.c.5 - ED: Volmacht gerechtsdeurwaarder bij afvoeren en opslaan van inboedels bij
woningontruiming
Besluit:
Een volmacht te verstrekken aan Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders, om namens het college tot
1 januari 2022 uitvoering te geven aan artikel 556, lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en voor zover van toepassing artikelen 5:29 en 5:30 van de Algemene wet
bestuursrecht.
7.c.7 - ED: Besluit op bezwaar Haven Westzijde 21 Breskens
Besluit:
1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie het ingediende bezwaar nietontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
2. Geen proceskostenvergoeding toe te kennen als bedoel in artikel 7:15 lid 1 Awb.
3. De bezwaarde en de vergunninghouder te informeren over uw besluit op bezwaar.
7.c.9 - ED: Afhandeling invorderingstraject tegen Ravotra Schoondijke BV
Besluit:
De volledige verbeurde dwangsom, ineens, bij Ravotra Schoondijke BV in te vorderen.

