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NOTA'S VOOR DE RAAD (OND-BB-ED) 

 

2.a.1 

 

OND: Financiële stukken Sabewa Zeeland (jaarstukken 2019, begroting 2021) 

 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van Sabewa Zeeland en het 

begeleidend schrijven. 

2. Kennis te nemen van de programmabegroting 2021 van Sabewa Zeeland en 

het begeleidend schrijven. 

3. Kennis te nemen van het advies van de Begeleidingscommissie van Sabewa 

Zeeland. 

4. In te stemmen met het aanbieden van de financiële stukken aan de raad 

(cyclus mei). 

5.   

2.b.1 

 

BB: Nota herziening grondexploitaties 

 

Besluit 

1. De gemeenteraad voorstellen om: 

a. over te gaan tot vaststelling van de exploitatieopzetten. 

b. de in het verleden getroffen voorzieningen per saldo te verlagen met € 

53.047 en dit te verwerken in de jaarstukken 2019. 

c. € 60.000 winst te nemen op de exploitatie bedrijventerrein Vlaschaard III 

en deze winstneming toe te voegen aan de Reserve Grondexploitatie als 

onderdeel van de resultaatbestemming 2019. 
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2.b.2 

 

BB: Besluiten om de raad voor te stellen in te stemmen met het jaarrapport 

2019, de 1e t/m 4e begrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021 

van O.L.A.Z. 

 

Besluit 

1. De raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen in te 

stemmen met het jaarrapport 2019, de 1e t/m 4e begrotingswijziging 

2020 en de ontwerpbegroting 2021 van O.L.A.Z. en daarover een positieve 

zienswijze in te dienen bij het bestuur van O.L.A.Z. 

2. De naar aanleiding van de jaarrekening 2019 met O.L.A.Z. te verrekenen 

bedragen, te verwerken in het lopende boekjaar 2020. 

 

2.c.1 

 

Beantwoording raadsvragen inzake Dethon 

 

Besluit 

1. Het college stemt in met de concept antwoordbrief aan de heer Scheppers 

over de vraag over Dethon. 

2. De antwoordbrief ter beschikking stellen van de volledige gemeenteraad. 

2.c.2 

 

Beantwoording raadsvraag inzake handhaving 

 

Besluit 

1. Het college neemt kennis van de beantwoording namens de burgemeester 

op de vragen van de heer Bogaard over handhaving. 

2. De griffie wordt gevraagd na te gaan bij de heer Bogaard of deze beant-

woording gedeeld mag worden met de volledige gemeenteraad. Indien dit 

voor hem akkoord is, dan mag deze overeenkomstig verzonden worden. 

2.d 

 

Voorbereiding commissie Samenleving Middelen 21/4 

 

Besluit 

1. op 22 april 2020 de zakken van de parkeerautomaten te verwijderen. Dit 

zal vanmiddag overeenkomstig teruggekoppeld worden in het GBT. 

 

2.e 

 

Voorbereiding presidium 23/4 

 

Besluit 

1. Op 23 april 2020 vindt een tussentijdse bijeenkomst van het presidium 

plaats. Op de agenda is voorzien een toelichting door wethouder Werkman 
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op de gedachten rond het proces voor de kadernota (zie ook agendapunt 

4a2, Kadernota 2021-2024). 

2. Verder zullen de impressie van de afgelopen vergaderingen en de stand 

van zaken COVID-19 aan de orde komen. Eveneens wordt besproken in 

welke vorm de aankomende commissie- en raadsvergaderingen zullen 

plaatsvinden. 
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED) 

 

4.a.1 

 

OND: Besluitenlijst college (OPENBAAR) d.d. 14 april 2020 

 

Besluit 

De besluitenlijst d.d. 14 april 2020 (openbare besluiten) vaststellen. 

 

4.a.4 

 

OND: Collegeverklaring Ensia 2019 

 

Besluit 

1. De collegeverklaring vaststellen. 

2. Instemmen met fysieke ondertekening van deze verklaring door de 

burgemeester (bijlage Sluis-CVK-ENSIA-2019). 

4.b.1 

 

BB: Voorstellen taakgroep sociaal domein in het kader van maatregelen met 

betrekking tot Corona. 

 

Besluit 

1. In te stemmen met de onderstaande 6 voorstellen: 

a) Het continueren van de subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 

en het compenseren van de ouderbijdrage voor de peuteropvang (2-4 

jarigen). 

b) Het voorstel voor het doorbetalen van zorgaanbieders Jeugd en Wmo de 

VNG richtlijnen te hanteren, per 13 april 2020 alleen nog gezamenlijk te 

communiceren richting zorgaanbieders Wmo en Jeugd en een Zeeuwse 

factsheet te ontwikkelen en deze richting zorgaanbieders gezamenlijk te 

communiceren, voor zowel zorg in natura als ook de PGB’s. 

c) Het door laten lopen van de (veld)huur voor sportclubs maar 

terughoudend om te gaan met de facturering en de inning daarvan, de 

situatie eind juni (natuurlijk einde van het veldseizoen) opnieuw te bekijken 

(ook omdat dan de "coronaschade" beter in beeld is) en voor Kapelle te 

inventariseren hoeveel sportclubs gebruik kunnen maken en ook gaan 

maken van de beleidsregel COVID-19. 

d) De basishouding om waar mogelijk en nodig mee te denken over het op 

vrijwillige basis inzetten van ambtelijke capaciteit om het te verwachten 
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tekort aan vrijwilligers voor essentiële diensten, zoals maaltijdbezorging 

tegen te gaan. De beoordeling van dergelijke situaties/vragen zal altijd 

moeten plaatsvinden in afstemming met MT en OR. 

e) Afwachten wat het precieze aantal benodigde devices is en in overleg 

met het onderwijs bepalen welke eventuele alternatieve mogelijkheden nog 

open zijn. Pas als allerlaatste als gemeenten eventueel financiële 

ondersteuning bieden. 

f) Raadsvragen gericht op het Zeeuwse sociaal domein in relatie tot de 

coronacrisis in het vervolg ter coördinatie voorleggen aan de taakgroep 

sociaal domein. Praktisch gezien wordt hiervoor aangesloten bij de lopende 

afspraak dat de griffier van Reimerswaal Zeeuwse raadsvragen centraal 

verzamelt, en doorzet naar de verschillende taakgroepen. 

2. Naar aanleiding van: wethouder Poissonnier vraagt of er vanuit de 

taakgroep ook een handelingskader volgt voor het leerlingenvervoer. 

Wethouder Werkman zal dit nagaan en terugkoppeling verzorgen. 

4.b.2 

 

BB: Subsidieaanvraag Stichting Mentorschap Zeeland. 

 

Besluit 

1. Aan de Stichting mentorschap Zeeland een subsidie toe te kennen van  

€ 3.508,00 voor het jaar 2020. 

2. Hieraan de voorwaarde verbinden dat alle Zeeuwse gemeenten deze 

subsidie toekennen. 

 

4.c.2 

 

ED: Afhandeling verzoek om handhaving, gericht tegen de herinrichting van 

Schoondijke 

 

Besluit 

De eigenaar van het perceel Lange Heerenstraat 4 te Schoondijke niet-

ontvankelijk te verklaren in zijn handhavingsverzoek aangaande het ontbreken 

van enkele verkeersbesluiten. 

 

4.c.3 

 

ED: Voorstel tot het aanwijzen van een toezichthouder in de zin van artikel 

5:11 Algemene wet bestuursrecht. 

 

Besluit 

1. Besluiten om de heer R. Van Overloop aan te wijzen als toezichthouder in 

de zin van artikel 5:11 Awb. De toezichthouder is belast met het toezicht 

op de naleving van alle wettelijke regelingen waarin het college dan wel de 

burgemeester als bevoegd gezag zijn aangewezen, evenals alle krachtens 

artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen. 
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4.c.4 

 

ED: Brief van de gezamenlijke ondernemersverenigingen in de gemeente Sluis 

 

Besluit 

1. Kennis te nemen van het bespreekdocument voor het gesprek op 23 april 

2020. Deze bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden. Ambtelijk wordt 

mevrouw Pielaat gevraagd aanwezig te zijn. 

2. Na het overleg met de afgevaardigden van de gezamenlijke 

ondernemersverenigingen een schriftelijke reactie te sturen in de vorm van 

een gespreksverslag of brief. 

3. Te werken met één kerngroep waar de gemeente actief in deelneemt 

(recent opgerichte provinciale kerngroep) met een goede lokale 

afstemming met een mogelijke lokaal op te richten Taskforce. 

 


