
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 23-02-2021 
Tijd: 9:00 - 13:25 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

4 - NOTA'S VOOR DE RAAD  
 

4.a.1 - OND: 5e Begrotingswijziging 2021 
 
Besluit: 
 

1. In stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 5e begrotingswijziging 2021 en deze 
aanbieden aan de raad voor besluitvorming in de raad van 25 februari 2021. 

2. De 5e taakveldenwijziging 2021 vaststellen. 
 

4.b.3 - BB: RV Begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 van de GGD Zeeland 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de Begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 van de GGD Zeeland. 
2. De begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 GGD Zeeland door middel van bijgevoegd concept 

raadsvoorstel, voor te leggen aan de gemeenteraad. 
3. Het dossier doorleiden naar de griffie. 

 

4.c - ED: RV Vaststellen bestemmingsplan Mariastraat 35 Cadzand 
 
Besluit: 
 

1. Het bestemmingsplan 'Mariastraat 35 Cadzand', met inachtneming van de voorgestelde 
wijzigingen in de 'notitie zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Mariastraat 35 Cadzand', ter 
vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. 

2. De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan vast te stellen. 
3. De indieners van de zienswijzen en de initiatiefnemer te informeren. 

 

4.d - Beantwoording raadsvragen m.b.t. Duinovergang Deurloo 
 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de concept antwoordbrief aan de fractie PvdA. 
 

6 - NOTA'S OPENBAAR  
 

6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 16 februari 2021 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 16 februari 2021 vaststellen. 
 



 

 

 

6.b.2 - BB: Onderzoek naar de juridische mogelijkheden om te stoppen met het verstrekken 
van standaard scootmobielen als individuele maatwerkvoorziening 
 
Besluit: 
 
Op basis van juridische overwegingen en het geringe te besparen bedrag, het verstrekken van 
standaard scootmobielen als individuele maatwerkvoorziening binnen de Wmo voort te zetten. 
 

6.c.2 - ED: Tijdelijke ondersteuning handhaving 
 
Besluit: 
 

2. Het college staat positief tegenover het indienen van een aanvraag voor de bekostiging van 
tijdelijke ondersteuning. 

3. Deze ondersteuning zou ingezet moeten worden in periodes waarin extra drukte verwacht wordt 
(en extra handen welkom zijn) als gevolg van de coronamaatregelen, waaronder de borging 
van de 1,5 meter samenleving. 

4. De concrete invulling en opvolging van dit besluit afstemmen met de portefeuillehouder(s). 
 

6.c.3 - ED: Markt 28 Groede 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de voorgestelde lijn ten aanzien van het dossier ‘Markt 28 Groede’ voor wat 
betreft de brandveiligheid. 

2. De aangevraagde ontwerp-omgevingsvergunning voor brandveiligheid voor een periode van 6 
weken ter inzage te leggen. 

3. De beoordeling of het gebruik gelegaliseerd kan worden uit te stellen totdat het beleidskader 
‘toeristische verhuur’ vastgesteld is. 

4. De initiatiefnemer middels een brief te informeren.  
 

6.c.4 - ED: Afhandeling verzoek om handhaving, gericht tegen eigenaar Ligtvoetsweg 4 te Sint 
Kruis 
 
Besluit: 
 
Het verzoek om handhaving, gericht tegen de eigenaar/bewoner van het perceel Ligtvoetsweg 4 te Sint 
Kruis, wegens het ontbreken van enige overtreding van een wettelijk voorschrift, af te wijzen. 
 


	6.b.2 - BB: Onderzoek naar de juridische mogelijkheden om te stoppen met het verstrekken van standaard scootmobielen als individuele maatwerkvoorziening
	6.c.2 - ED: Tijdelijke ondersteuning handhaving
	6.c.3 - ED: Markt 28 Groede
	6.c.4 - ED: Afhandeling verzoek om handhaving, gericht tegen eigenaar Ligtvoetsweg 4 te Sint Kruis

	6.b.2 - BB: Onderzoek naar de juridische mogelijkheden om te stoppen met het verstrekken van standaard scootmobielen als individuele maatwerkvoorziening
	6.c.2 - ED: Tijdelijke ondersteuning handhaving
	6.c.3 - ED: Markt 28 Groede
	6.c.4 - ED: Afhandeling verzoek om handhaving, gericht tegen eigenaar Ligtvoetsweg 4 te Sint Kruis


