Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

16-06-2020

Tijd

9:00 - 13:25 uur

Locatie

P010

Voorzitter

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

2.a

Concept presentatie archeologisch museum (commissie 16 juni 2020)

Besluit
1. Het college bespreekt de concept presentatie voor de commissie
Samenleving/Middelen over het archeologisch museum.
2. Naar aanleiding van pagina 21, Investeringskosten, geeft de
burgemeester aan dat zij contact heeft gehad met gedeputeerde
Pijpelink over de provinciale bijdrage (als onderdeel van het
beschikbare bedrag ad. € 995.000). De gedeputeerde heeft aangegeven
dat de positieve grondhouding hiervoor nog steeds van kracht is.

2.b

Concept presentatie North Sea Port (commissie 16 juni 2020)

Besluit
1. Het college neemt kennis van de concept presentatie van North Sea Port
voor de commissie Samenleving/Middelen.
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 9 juni 2020

Besluit
1. Op verzoek van wethouder De Feijter wordt bij bij agendapunt 2a,
Jaarstukken 2019, toegevoegd dat de Decembercirculaire alsnog volgt.

2. Met inachtneming hiervan wordt de openbare besluitenlijst van de
collegevergadering d.d. 9 juni 2020 vastgesteld.
3. Naar aanleiding van: de burgemeester geeft aan dat navraag aantoont
dat de tekst in het artikel over de wethouderspensioenen in de
gemeente Goes, niet juist is.
4.a.2

OND: Nota 1e Bestuursrapportage+ 2020

Besluit
1. Het college stemt in met de concept 1e Bestuursrapportage+ 2020.
2. Het concept raadsvoorstel z.s.m. per mail rondsturen aan de collegeleden
ter reactie/akkoord. Wethouder Werkman krijgt mandaat om het voorstel af
te ronden en via de griffier door te geleiden naar de gemeenteraad.

4.b.1

BB Rapport InFact

Besluit
1. Het kennis nemen van de ontvangen rapportage van
onbegrensdzeeuwsvlaanderen : "Demografie en woningbehoefte in
ZeeuwsVlaanderen, een nieuwe visie op de toekomst". Eveneens wordt
kennis genomen van de terugkoppeling door wethouder Ploegaert op zijn
vraag over de migratiecijfers.
2. De onder 1. bedoelde rapportage te benutten als bouwsteen voor de
Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen.
3. Het gezamenlijk met de gemeenten Hulst en Terneuzen bij de provincie
onder de aandacht brengen van de in de rapportage verwoorde kansen
voor Zeeuws-Vlaanderen voor het woningbouwbeleid en dit meenemen bij
de uitvoering van de afspraak met de provincie voor de aanpak voor de
plancapaciteit (creëren ladderruimte).
4. Het ter kennis brengen van de rapportage aan de gemeenteraad. Dit is
voorzien op 17 juni 2020 in een gezamenlijk bericht aan de 3 ZeeuwsVlaamse raden. Op 18 juni 2020 wordt de rapportage beschikbaar gesteld
aan de pers.
4.c.1

ED: Ter inzage leggen voorontwerp bestemmingsplan doorontwikkeling
manege Nieuwvliet-Bad

Besluit
Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Manege Nieuwvliet-Bad’
ter inzage leggen.
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4.c.2

ED: Beoordeling invordering verbeurde dwangsom van de eigenaren van het
perceel Turkeijeweg 33 te Waterlandkerkje

Besluit
1. Niet over te gaan tot invordering van een verbeurde dwangsom.
2. Naar aanleiding van de vraag van wethouder Ploegaert geeft de
burgemeester aan dat afstemming heeft plaatsgehad en er geen
belemmering is om dit besluit te nemen.
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