Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

19-03-2019

Tijd

9:00 - 13:30 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Wethouder Ploegaert (1e loco burgemeester)

Toelichting

De burgemeester en wethouder Van de Vijver hebben deze vergadering niet
bijgewoond (vakantie).
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NOTA'S VOOR DE RAAD (OND-BB-ED)

2.a

ED: RV voorstel tot het indienen van een zienswijze tegen de ontwerp
programmabegroting 2020 van de RUD Zeeland

Besluit
1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de ontwerp
programmabegroting 2020 overeenkomstig bijgevoegd concept raadsvoorstelen besluit.
2. De afwijking van de deelnemersbijdrage 2019 te dekken uit het budget voor
risico's agv GR'en.
3. De deelnemersbijdrage voor 2020 en volgende jaren bij te ramen via de
Kadernota overeenkomstig de ontwerp programmabegroting 2020 van de RUD
Zeeland.
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.01

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 12 maart 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 12 maart 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.

4.a.02

OND: Aanpassing raadsvoorstel inzake de algemene uitkering uit het
gemeentefonds

Besluit
Het college stemt in met het aangepaste raadsvoorstel voor de
besluitvormende raadsvergadering op 28 maart 2019, met dien verstande dat
wethouder Werkman mandaat krijgt voor een laatste tekstuele aanpassing.
4.a.03

OND: Matthäus-Passion 2019

Besluit
1. Instemmen met de opzet van uit te nodigen gasten voor de 66e uitvoering
van de Matthäus Passion met dien verstande dat de namenlijst een update
krijgt.
4.a.04

OND: 5e programmawijziging 2019

Besluit
1. In stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 5e
programmawijziging 2019 en deze aanbieden aan de raad voor besluitvorming
in de raad van april.
2. De 5e taakveldenwijziging 2019 vaststellen.

4 .b.01

BB: Inrichten expositieruimte Grote Kerk Groede in kader van klimaatadaptatie

Besluit
1. Kennis nemen van stand van zaken inrichten expositieruimte in de Grote
Kerk in Groede in het kader van klimaatadaptatie.
2. Wethouder Babijn wordt gemachtigd om t.z.t. de overeenkomst te tekenen.
4.b.02

BB: Totaalrapportage IB SUWI

Besluit
1. Ledenbrief van de VNG over Totaalrapportage IB SUWI 2017 voor
kennisgeving aan te nemen.
2. Deze ter kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen.
4.b.03

BB: anterieure overeenkomst landgoed Cadesand
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Besluit
In te stemmen met de inhoud van de anterieure overeenkomst.
4.b.04

BB: Prijsvraag zonneparken op bedrijventerreinen

Besluit
1. Instemmen met bijgevoegde prijsvraag en het proces hiervoor op te starten.
2. Mededeling hierover doen in de commissie Ruimte/AB deze avond.
4.c.05

ED: Bekrachtiging bouwstop Burchtstraat 20 te Oostburg (“Du Commerce”)

Besluit
Besluiten om de bouwstop met gekoppelde dwangsom, opgelegd middels uw
besluit van 4 maart 2019, te bekrachtigen.

4.c.08

ED: principeverzoek Markt 8 Aardenburg

Besluit
1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van appartementen op
het perceel Markt 8 te Aardenburg, voor zover het initiatief passend is binnen
het bestemmingsplan ‘Kom Aardenburg.
2. Het voorliggende schetsplan als strijdig met het bestemmingsplan ‘Kom
Aardenburg’ te beoordelen.
3. De initiatiefnemer te informeren hoe het schetsplan passend gemaakt kan
worden binnen het bestemmingsplan ‘Kom Aardenburg’.
4. Geen medewerking verlenen aan de verkoop van grond naast de woning
Markt 8 te Aardenburg.
5. Alleen medewerking verlenen aan de verkoop van circa 3m² grond voor de
woning, als deze grond noodzakelijk is voor de ontwikkeling.
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