GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 8 oktober 2019

Nummer
Onderwerp
Beslissing

: REO, 19.017120 / 19.002745
: Maatbestemming voor een locatie aan de Wittesteeweg 22 in Kruiningen
: Het college besluit:
1. Een maatbestemming op te nemen voor de locatie aan de Wittesteeweg 22 in
Kruiningen in het eerstvolgende veegplan voor het buitengebied;
2. Deze locatie uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2018/2019’ te halen.
3. Betrokkene hierover met de conceptbrief 19.019544 te informeren.

Nummer
Onderwerp
Beslissing

: BMH, 19.019495,19.019496 / 19.003146
: Mandaatregeling met RUD-Zeeland
: Vaststellen van het geactualiseerde en ingevulde Mandaatbesluit RUD Zeeland
2019, inclusief de mandaatlijst en zorg dragen voor het publiceren van de
kennisgeving.

Nummer
Onderwerp

: REO, 19.017689 / 19.002860
: Verzoek om uitgifte in erfpacht van een openbare insteekweg op
bedrijventerrein De Poort in Rilland aan Schrier Transport B.V.
: Het college:
1. stemt in met het in erfpacht uitgeven aan Schrier Transport B.V. van de grond
waarop de openbare insteekweg is gelegen op basis van de in dit advies
opgenomen voorwaarden;
2. bepaalt de grondprijs waarop de berekening van de erfpachtcanon wordt
gebaseerd op € 105,00 per m² exclusief btw en geeft een korting van 30%
voor het gedeelte dat onder de zakelijkrecht strook van Tennet valt;
3. informeert betrokkene met brief 19.019167.

Beslissing

BMH, 19.019445,19.019446,19.019447 / 19.001743
Overtreding van verkoop van alcohol aan jongeren
Er zijn geen redenen naar voren gekomen om af te zien van het eerdere advies:
1. Alle onderstaande besluiten zijn een formele bevoegdheid van de burgemeester!
2. Besluiten tot het geven van een waarschuwing bij de eerste overtreding, het opleggen van
een bestuurlijke boete van € 680,= voor de tweede overtreding en het opleggen van een
bestuurlijke boete van € 1.360,= bij meer overtredingen aan de in dit stuk vermelde bedrijven
en instellingen.
3. Besluiten tot het geven van een waarschuwing aan de slijterij voor de overige overtredingen
in het kader van de Drank- en Horecawet. Bij een volgende overtreding wordt bestraffend
opgetreden.

19.019672
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A+O, 19.018791 / 19.002267
Vragen ex art.44 RVO woonomgeving Kersenplein in Krabbendijke
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen ex artikel 44 Reglement van Orde voor
de raadsvergaderingen van de fractie van de ChristenUnie met betrekking tot het woongenot,
leefbaarheid en veiligheid op en rond het Kersenplein in Krabbendijke.
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