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

 

2.a.1 

 

OND: RV Concept visiedocument Afscheid nemen en herinneren 

 

Besluit 

1. In te stemmen met de conceptversie van het visiedocument "Afscheid 

nemen en herinneren". 

2. Visiedocument aanbieden aan de commissie Samenleving/Middelen met 

het voorstel deze vrij te geven voor inspraak. Het concept raadsvoorstel 

daarvoor omzetten naar een notitie voor de commissie, en tekstueel hierop 

synchroniseren.  

3. Kennis te nemen van het feit dat de met deze visie samenhangende 

financiële effecten op drie manieren zullen worden verwerkt: 1) in het 

raadsvoorstel in september vanuit de projectmatige aanpak begraven, 2) bij 

de aanpassing van de verordening en 3) bij de aanbieding van het 

uitvoeringsplan Begraven. 

2.a.2 

 

OND: RV 4e programmawijziging 2020 

 

Besluit 

1. Instemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 4e 

programmawijziging 2020 en deze aanbieden aan de raad voor 

besluitvorming in de raad van 30 april 2020. 

2. De 4e taakveldenwijziging 2020 vaststellen. 

 

2.b.1 

 

ED: RV Herstelbesluit bestemmingsplan Lampzinspolder Nieuwvliet-Bad 

Besluit 

1. Het college kan de voorgestelde oplossingsrichting volgen en stemmen in 

met het raadsvoorstel + afzien voorbereidingsprocedure. 
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2.  

2.b.2 

 

ED: RV vaststellen bestemmingsplan Boulevard de Wielingen 33/33A Cadzand-

Bad 

 

Besluit 

1. De raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Boulevard de 

Wielingen 33/33A Cadzand-Bad’. (NL.IMRO.1714.bpbouldewiel33cdz-

ON01) gewijzigd vast te stellen en tevens geen exploitatieplan vast te 

stellen. 

2. Het hoofd Externe Dienstverlening te mandateren, om na vaststelling van 

het bestemmingsplan de omgevingsvergunning voor de activiteiten 

(appartementencomplex) en overige activiteiten op het perceel Boulevard 

de Wielingen 33/33a te Cadzand te verlenen, zoals beoogd in het 

coördinatiebesluit. 

 

 1.  

2.d 

 

Financiën: inrichting procesafspraken presidium (planning, vorm, inhoud)   

 

Besluit 

1.  Voor de commissie van mei 2020 wordt een voorbereidend document 

gemaakt (2 A4-tjes) met inzicht over hoe een Bestuursrapportage+ er uit 

kan zien, en aan welke knoppen de raad kan draaien 

2.  Dit voorbereidend document wordt besproken in de collegevergadering op 

4 mei 2020 en vervolgens met het presidium op 6 mei 2020. Dit om te 

toetsen of de opzet aan de verwachtingen voldoet. 

3.  Ook procesmatig zullen met het presidium afspraken gemaakt moeten 

worden over gewenste aanlevering van de financiële stukken (bij verkorte 

route van aanlevering is er hogere actualiteit van de informatie). 

4.  Op basis van de uitkomsten van het presidium kan in de 

collegevergadering op 12 mei 2020 verder gesproken worden over proces, 

vorm en inhoud. 

4 

 

NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED) 

 

4.a.1 

 

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 21 april 2020 

 

Besluit 

De besluitenlijst d.d. 21 april 2020 (openbare besluiten) vaststellen. 
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4.a.2 

 

OND: Aanwijzen centrale budgetbeheerder kostensoorten energie en water 

 

Besluit 

Op grond van artikel 2, lid 3 van de Regeling budgethouders 2016 aanwijzen 

als: 

1. Centrale beheerder van de budgetten voor de kostensoorten Energie en 

Water: de heer L. de Rijk. 

2. Vervanger van de heer De Rijk bij (langdurige) afwezigheid: de heer A. 

Hamelink. 

 

4.b.1 

 

BB: Realisatie grensoverschrijdende natuurlopen (hardlooproutes) 

 

Besluit 

Instemmen met de realisatie van de grensoverschrijdende natuurlopen 

(hardlooproutes) en hiertoe een bijdrage van € 1.500 beschikbaar stellen 

vanuit het budget recreatie en toerisme. 

 

4.b.2 

 

BB: Nota intentieovereenkomst Groenevelt 2e fase 

 

Besluit 

In te stemmen met de inhoud van de intentieovereenkomst. 

 

4.b.3 

 

BB: Introductie Handle with Care Zeeuws-Vlaanderen 

 

Besluit 

1. De werkwijze Handle with Care Zeeuws-Vlaanderen toe te passen in de 

gemeente Sluis. 

2. De werkwijze Handle with Care Zeeuws-Vlaanderen voor Sluis uit te laten 

voeren door het Regionaal Bureau Leerlingzaken. 

3. Hiervoor een samenwerkingsconvenant te sluiten met alle schoolbesturen 

en de Politie regio Zeeland-West Brabant. 

4. Een brief aan de schoolbesturen en schoolleiders te sturen over de 

werkwijze Handle with Care met het verzoek hieraan mee te werken. 

5. De burgemeester verleent mandaat aan wethouder Werkman om het 

samenwerkingsconvenant Handle with Care Zeeuws-Vlaanderen en de brief 

aan de scholen, namens de gemeente Sluis te ondertekenen. 
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4.b.4 

 

BB: Voorstel om het huis aan huis inzamelen van oud papier en karton met 

ingang van 2 mei 2020 onder voorwaarden toe te staan 

 

Besluit 

1. Het huis aan huis inzamelen van OPK met vrijwilligers met ingang van 2 

mei 2020 weer toe te staan, onder de volgende voorwaarden: 

- Het huis aan huis inzamelen van OPK met een vuilniswagen (achterlader) 

moet plaatsvinden met maximaal 2 beladers, die een afstand van minimaal 

1,5 meter tot elkaar aanhouden en tot de chauffeur van de vuilniswagen. 

- Het huis aan huis inzamelen van OPK met een auto met aanhanger moet 

plaatsvinden met maximaal 2 beladers, die een afstand van minimaal 1,5 

meter tot elkaar aanhouden en tot de chauffeur van de auto. 

- Het huis aan huis inzamelen van OPK met een vrachtwagen moet 

plaatsvinden met maximaal 2 beladers die het OPK in de laadbak plaatsen 

en maximaal 1 belader in de laadbak, die een afstand van minimaal 1,5 

meter tot elkaar aanhouden en tot de chauffeur van de vrachtwagen. 

- Het huis aan huis inzamelen van OPK met een tractor met aanhanger 

moet plaatsvinden met maximaal 2 beladers die het OPK in de laadbak 

plaatsen en maximaal 1 belader in de laadbak, die een afstand van 

minimaal 1,5 meter tot elkaar aanhouden en tot de chauffeur van de 

tractor. 

2. De inzamelaars van OPK spoedshalve per email te informeren over dit 

besluit, gevolgd door een schriftelijke bevestiging door middel van een 

brief  

3. Om ten behoeve van de communicatie naar de inwoners een persbericht te 

publiceren. 

4. De raad door middel van de concept ontwerp raadsbrief in kennis te stellen 

van dit besluit. 

. 

 

4.b.5 

 

BB: Toezicht en handhaving kinderopvang 

 

Besluit 

1. Opdracht te geven aan GGD-Zeeland om de werkwijze ‘Vinger aan de pols’ 

toe te passen om toezicht te houden op de kinderopvang in de provincie 

Zeeland. Dit zolang de coronasituatie het niet toelaat om locaties fysiek te 

bezoeken voor inspectie. Afstemming hierover vindt plaats met de 

beleidsmedewerkers kinderopvang.  

Het college geeft hierbij de suggestie om naast telefonisch contact ook te 

denken over visuele methodes zoals skype. 

2. GGD-Zeeland te verzoeken om: 

a. gemeenten (via de beleidsmedewerkers kinderopvang) proactief te 

benaderen en te informeren; 
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b. de inspecties (reguliere, onderzoeken voor en na registratie, incidentele 

en nadere onderzoeken) zo spoedig mogelijk terug op te pakken indien de 

situatie het toelaat. 

c. na de coronacrisis in kaart te brengen hoeveel capaciteit er is voor het 

uitvoeren van toezicht en handhaving in 2020. 

3. Nieuwe aanvragen en wijzigingsverzoeken van houders opschorten 

conform het VNG advies, zolang het voor GGD-Zeeland niet mogelijk is om 

hiervoor inspecties uit te voeren. 

4. In te stemmen met de conceptbrief aan GGD-Zeeland, namens de Zeeuwse 

gemeenten, waarin bovenstaande is verwerkt. 

4.c.2 

 

ED: Principeverzoek Deltahoek 44 Breskens 

 

Besluit 

Medewerking te verlenen aan het realiseren van een volwaardige 

horecagelegenheid op het perceel Deltahoek 44 in Breskens. 

 

4.c.3 

 

ED: Beoordeling verzoek uitstel begunstigingstermijn aangaande 

handhavingstraject Sint Pietersdijk 10 te Sint Kruis 

 

Besluit 

Het verzoek om uitstel van de heer mr. Bajrami te honoreren en de 

begunstigingstermijnen van de lasten 1 en 3 uit uw dwangsombesluit van 3 

maart 2020 te verlengen tot twee weken nadat op zijn bezwaarschrift isbeslist. 

 

4.c.4 

 

ED: Afhandeling bezwaarschrift, gericht tegen uw afwijzend besluit op een 

verzoek om handhaving, m.b.t. de boomkweekactiviteiten op het perceel 

Margarethaweg 2 te Oostburg 

 

Besluit 

Het bezwaarschrift van ARAG, gericht tegen het besluit tot afwijzing van haar 

verzoek om handhaving (m.b.t. vermeende handelingen in strijd met het 

bestemmingsplan op het adres Margarethaweg 2 te Oostburg), ongegrond te 

verklaren en het bestreden besluit in stand te laten met aanpassing van de 

motivering. 

4.c.5 

 

ED: Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het 

instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op 2 

parkeervakken van de parking aan de Kanaalweg 1 A te Cadzand-bad 

 

Besluit 
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1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel 

2 Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een 

parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken van 

de parking aan de Kanaalweg 1 A te Cadzand-bad. 

2. Bekendmaking te publiceren. 

4.c.6 

 

ED: Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het 

instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op 2 

parkeervakken aan de Sint Jorisstraat te Zuidzande. 

 

Besluit 

1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdende met de in 

artikel 2 Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een 

parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken aan 

de Sint Jorisstraat te Zuidzande. 

2. Bekendmaking te publiceren. 

4.c.7 

 

ED Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het 

instellen van een parkeerverbod niet-elektrische voertuigen op p-vakken aan 

de Ringlaan te Breskens 

 

Besluit 

1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel 

2 Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een 

parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken 

nabij de Ringlaan te Breskens. 

2. Bekendmaking te publiceren. 

 




