
 

Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 

Openbaar 

Datum 07-04-2020 

Tijd 9:15 - 12:55 uur 

Locatie Kamer burgemeester 

Voorzitter Burgemeester  

Toelichting De burgemeester, wethouder De Feijter en wethouder Ploegaert hebben via 

Microsoft Teams aan de vergadering deelgenomen. 

 

  

  

4.a.1 

 

OND: Besluitenlijst collegevergadering d.d. 31 maart 2020 

 

Besluit 

De besluitenlijst d.d. 31 maart 2020 (openbare besluiten) vaststellen. 

 

  

4.b .3 

 

BB: Voorstel inzake het opschorten van de inzameling van oud papier en karton 

tot en met 28 april 2020 

 

Besluit 

1. Alle huis aan huis inzameling van oud papier en karton (OPK) met 

vrijwilligers niet toe te staan tot en met 28 april 2020. 

2. De verenigingen die huis aan huis OPK inzamelen op verzoek toestemming 

te verlenen voor het inzamelen van OPK met een tijdelijke 

brengvoorziening, onder bepaalde  voorwaarden zoals gesteld in bijlage  

bij deze nota. 

3. De verenigingen die oud papier en karton inzamelen met een permanente 

brengvoorziening zelf te laten bepalen of de permanente brengvoorziening 

in gebruik blijft. 

4. De inzamelende verenigingen over dit besluit te informeren door middel 

van een brief  

5. Ten behoeve van de communicatie naar de inwoners een persbericht 

publiceren. 

6. De raad door middel van  ontwerp raadsbrief (in kennis te stellen van dit 

besluit. 

 

4.b.1 

 

BB: Besluiten om in te stemmen met de ter implementatie van het 

Grondstoffenplan opgestelde uitvoeringsplannen 
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Besluit 

1. In te stemmen met de ter implementatie van het Grondstoffenplan 

opgestelde uitvoeringsplannen met bijbehorende planningen. 

2. De uitvoeringsplannen als bijlage bij bijgevoegde raadsbrief ter kennis te 

brengen van de commissie Ruimte/Algemeen Bestuur. 

3. In de raadsbrief een verwijzing opnemen naar de toezegging in de 

commissie Ruimte/AB d.d. 10 maart 2020 over het naar voren halen van de 

communicatie. 

 

4.b.2 

 

BB: Reactie ruwe schets Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 

 

Besluit 

1. De Zeeuws-Vlaamse brief in te dienen op de ruwe schets van de Zeeuwse 

Omgevingsvisie 2021, met dien verstande dat het college als extra 

suggestie meegeeft aandacht te schenken aan digitale bereikbaarheid. 

Afstemmen met de beide andere gemeenten of deze gewenste toevoeging 

akkoord is. 

2. De brief te laten ondertekenen door de 3 gemeenten samen (per gemeente 

twee handtekeningen). Dit kan relatief eenvoudig via de daarvoor 

beschikbare digitale mogelijkheden. 

4.b.4 

 

BB: Plan van aanpak voor opstellen Transitievisie Warmte 

 

Besluit 

1. In te stemmen met het plan van aanpak transitievisie warmte. 

2. Stap 1 en 2 als gezamenlijke gemeenten aan te besteden, via de gemeente 

Goes (als penvoerder), bij bureau OverMorgen en hieraan een financiële 

bijdrage van € 5.000 te leveren. 

3. Voor ondersteuning bij de uitvoering van stap 3 t/m 5 als individuele 

gemeente opdracht te verlenen aan bureau OverMorgen, voor een bedrag 

van € 25.000 (variant A). Dit met met toepassing van de 

afwijkingsbevoegdheid als bedoeld in paragraaf 3.6 lid 3 van het inkoop- 

en aanbestedingsbeleid 2020 Zeeuws-Vlaanderen. 

4. De benodigde middelen voor zowel fase 1 en 2 als fase 3 t/m 5 te dekken 

vanuit het budget Duurzaamheid (67230003). 

5. Dit besluit te delen met de gemeenteraad door middel van een  brief. 

Verder worden de contactmomenten met de raad, zodra bekend, 

toegevoegd aan de bestuurlijke jaaragenda. 

4.c.2 

 

ED: Voorstel tot het aanwijzen van toezichthouders in de zin van artikel 5:11 

Algemene wet bestuursrecht 



 

Pagina 3 

 

 

Besluit 

1. De dames De Keijzer, (I.) Vermue, Lauret en De Caluwé, en de heren 

Berendsen, Van Cuijck, Radder, (D.) Scherbeijn, De Paauw en Verhoosel aan 

te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Awb. 

2. De toezichthouders zijn 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. 

4.c.3 

 

ED: Verzoek Wet openbaarheid van bestuur inzake Euregiotuinen 

 

Besluit 

Conform brief te besluiten op het WOB-verzoek.  

 

4.c.4 

 

ED: Samenwerkings- en privacyregeling SaBeWa Zeeland en deelnemers 

 

Besluit 

1. In te stemmen met de samenwerkings- en privacyregeling SaBeWa 

Zeeland en deelnemers. 

2. De burgemeester deze samenwerkings- en privacyregeling SaBeWa 

Zeeland en deelnemers namens de gemeente Sluis te laten 

ondertekenen. 

4.c.5 

 

ED: Weigeren vergunning plaatsen screens Watervlietseweg 4 IJzendijke (OV-

2020012) 

 

 

Besluit 

De omgevingsvergunning te weigeren voor het plaatsen van screens aan de 

voor- en achtergevel van het gemeentelijk monument op het adres 

Watervlietseweg 4 te IJzendijke. 

 

 




