
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 8-12-2020 
Tijd: 9:00 - 13:15 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

3 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 
Besluit: 
 
Raadsbijeenkomst 15/12 

1. Wethouder Ploegaert heeft mandaat om de agenda voor de raadsbijeenkomst op 15 
december 2020 voor te bereiden. 

2. Hij zal het concept afstemmen met de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad. 
 
Besluit: 
 
Aanwezigheid commissies 

1. In de commissie Ruimte/AB op 8 december 2020 zullen de burgemeester, wethouders De 
Feijter en Ploegaert namens het college fysiek aanwezig zijn. 

2. In de commissie Samenleving/Middelen op 9 december 2020 zullen wethouders Poissonnier 
en Werkman het college fysiek vertegenwoordigen. 

 

3.a - OND: RV 12e begrotingswijziging 2020 en 2e begrotingswijziging 2021 
 
Besluit: 
 

1. Instemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 12e programmawijziging 2020 en 2e 
programmawijziging 2021 en deze aanbieden aan de raad voor besluitvorming op 17 
december 2020. 

2. De 12e taakveldenwijziging 2020 vaststellen. 
3. De 2e taakveldenwijziging 2021 vaststellen. 

 

3.b - Actiepunten presidium 
 
Besluit: 
 

1. Aan de hand van de afsprakenlijst koppelen de burgemeester en de secretaris terug uit het 
presidium van 1 december 2020. 

2. De genoemde acties zijn opgepakt.  
 

3.c - Antwoordbrief raadsvragen fractie NGB 

 
Besluit: 
 
Het college stemt in met de concept antwoordbrief aan de fractie Nieuw Gemeentebelang. 
 

3.d - BB: Presentatie Woongoed ZVL  
 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de concept presentatie van Woongoed voor de commissie 
Ruimte/AB die deze avond plaatsvindt.  

2. De presentatie kan geplaatst worden bij de stukken voor de commissie. 
 



3.e - BB: Toelichting Pfas 
 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de concept presentatie over Pfas voor de commissie Ruimte/AB die 
deze avond plaatsvindt. 

2. De presentatie kan geplaatst worden bij de stukken voor de commissie. 
 

5 - NOTA'S OPENBAAR  
 

5.a - OND: Openbare besluitenlijst college d.d.1 december 2020 

 
Besluit: 
 
Instemmen met de openbare besluitenlijst d.d. 1 december 2020. 
 

5.b.1 - BB: Voorstel om over te gaan tot benoeming van twee nieuwe leden voor de Raad voor 
maatschappelijke en demografische ontwikkeling 
 
Besluit: 
 

1. Conform de voordracht van de Rmdo, over te gaan tot benoeming van de volgende leden van 
de Raad voor maatschappelijke en demografische ontwikkeling: 
a) mevrouw Y. Weeda 
b) de heer W. van Hee. 

2. Wethouder Poissonnier zal de datum van formele benoeming afstemmen met de voorzitter 
van de Rmdo. Daarna kan ook verdere communicatie plaatsvinden (zoals mededeling in de 
commissie Samenleving/Middelen). 

 

5.b.2 - BB: Stand van zaken Euregiotuinen en vervolgproces 

 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het voorgestelde proces voor de herontwikkeling van de Euregiotuinen. 
2. De intentieovereenkomst met de familie van Damme te verlengen t/m 31 december 2021. 
3. a)   De gemeenteraad middels bijgevoegde brief te informeren over de stand van zaken en 

het  vervolgproces. 
c) De brief uiterlijk 10 december 2020 aan de gemeenteraad versturen. 
d) Een korte update voor de pers te maken. Deze update op 11 december 2020 verzorgen. 

  

5.b.3 - BB: Voorstel Taakgroep sociaal domein inzake maatregelen corona 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de volgende handelingsadviezen: 
a) Handelingsadvies uitvoering meerkostenregeling Jeugdwet en Wmo waarbij: 

 Voor de uitvoering van de meerkostenregeling Jeugdwet en Wmo 80% van de post 
inhaalzorg voor de Jeugdwet en de Wmo wordt gelabeld en beschikbaar gesteld aan 
de IJZ voor uitvoering van de meerkostenregeling. 

 Wordt ingestemd met het advies om toe te staan  dat het beschikbare budget voor 
deze regeling vanuit de Wmo en Jeugdwet met elkaar worden uitgewisseld. 

 Wordt ingestemd met het naar rato terugboeken van een eventueel positief saldo naar 
de Zeeuwse gemeenten 

b) Handelingsadvies mondkapjes minima, waarbij: 

 Wordt ingestemd dat iedere regio (Walcheren, Zeeuws Vlaanderen en de 
Oosterschelderegio) de Voedselbank, Leergeld, SHV Zeeland en/of Humanitas 
vragen om de mondkapjes voor minima te verstrekken (2 per persoon) en een van 
hen te vragen hierin het voortouw te nemen, om te voorkomen dat mensen meer dan 
eens de gratis mondkapjes verkrijgen. 



2. Dit besluit terug te koppelen aan de VZG. 
 

5.b.4 - BB: Resultaten enquête Risicodialoog 
 
Besluit: 
 

3. De resultaten van de klimaatenquête voor kennisgeving aan te nemen. 
4. De resultaten van de klimaatenquête via bijgevoegde brief aan de gemeenteraad ter 

kennisname aan te bieden. 
5. De resultaten van de enquête te publiceren op de website van de gemeente. 
6. In te stemmen met het gezamenlijk ontwikkelen van de lokale klimaatadaptatiestrategie voor 

de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst. 
7. Naar aanleiding van: 
a) In januari 2021 zal de heer Verhoosel een mondelinge toelichting op klimaatadaptatie aan het 

college verzorgen. Een concrete datum hiervoor wordt gepland. 
b) In algemene zin wisselt het college van gedachten over opties om deelname aan enquêtes 

verder te stimuleren (bijvoorbeeld burgerpanel). Wethouder Poissonnier zal dit vanuit haar 
portefeuille burgerparticipatie nader verkennen. 

 

5.c.1 - ED: Principeverzoek tot opstarten wijzigingsprocedure voor het toevoegen van 3 
wooneenheden aan de Heilleweg en Zandstraat te Sluis 
 
Besluit: 
 
Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek om een wijzigingsprocedure te starten voor 
het realiseren van 3 wooneenheden aan de Heilleweg en Zandstraat te Sluis. 
 

5.c.2 - ED: Ontwerpbestemmingsplan Terras Badhuis Cadzand-Bad 
 
Besluit: 
 

a) Het ontwerpbestemmingsplan ‘Terras Badhuis Cadzand-Bad’ in procedure te brengen onder 
de voorwaarde dat alvorens het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd de planschade-
overeenkomst ondertekend moet zijn. 

b) Als het plan ter inzage gaat de gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren. 
 

5.c.3 - ED: Principeverzoek Galgenstraat 1 Sint Kruis 
 
Besluit: 
 

a) In principe medewerking te verlenen aan de vormverandering van het bouwvlak van perceel 
Galgenstraat 1 te Sint Kruis. 

b) In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het 
maximaal toelaatbare bedrijfsvloeroppervlakte van de hoofdtak intensieve veehouderij naar 
5.874,16 m2 op het perceel Galgenstraat 1 te Sint Kruis. 

 

5.c.4 - ED: Vervolg handhavend optreden tegen A.S.E. Nederland B.V. te Eede, wegens 
handelen in strijd met artikel 2:12 APV 
 
Besluit: 
 
De begunstigingstermijn voor A.S.E. Nederland B.V., waarbinnen zij de strijdigheid met artikel 2:12 
APV dienen op te heffen, te verlengen tot  
1 november 2021. 


