
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 01-06-2021 
Tijd: 9:00 – 13.45 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 
  

5 - NOTA'S OPENBAAR  
 

5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 25 mei 2021 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 25 mei 2021 vaststellen. 
 

5.a.2 - OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 27 mei 2021 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 27 mei 2021 vaststellen. 
 

5.b.1 - BB: Vaststellen Afsprakenkader en Overlegstructuur TZZV 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de intentieovereenkomst / afsprakenkader Toekomstige Zorg Zeeuws-
Vlaanderen en over te gaan tot ondertekening. 

2. Kennis te nemen van de overlegstructuur Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen. 
3. Wethouders Werkman en Poissonnier af te vaardigen om namens het college deel te nemen 

aan het Periodiek Afstemmingsoverleg TZZV (5x per jaar, gekoppeld aan het 
portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Zeeuws-Vlaanderen) en het Gezamenlijk Overleg 
TZZV (2x per jaar). 

4. De OR en de medewerkers van Porthos Sluis te informeren over de gemaakte afspraken door 
het delen van de intentieovereenkomst / afsprakenkader en de overlegstructuur Toekomstige 
Zorg Zeeuws-Vlaanderen. 

5. De gemeenteraad te informeren over de gemaakte afspraken door het delen van de 
intentieovereenkomst / afsprakenkader Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen. 

6. Het besluit mede te delen tijdens het eerstvolgende bestuurlijk overleg Toekomstige Zorg 
Zeeuws-Vlaanderen. Dit bestuurlijk overleg staat gepland op 7 juni 2021. 

 

5.b.3 - BB: Besluiten om het nascheiden van PMD uit het restafval niet toe te passen en het 
bron gescheiden inzamelen van PMD voort te zetten 
 
Besluit: 
 

1. Het nascheiden van PMD uit het restafval niet toe te passen en het bron gescheiden 
inzamelen van PMD voort te zetten. 

2. In de cyclus van september 2021 een notitie voor te leggen aan de commissie 
Ruimte/Algemeen Bestuur. Dit onderwerp overeenkomstig toe te voegen aan de bestuurlijke 
jaaragenda. 

 
 
 
 
 
 
 



5.b.4 - BB: Voorstel om in te stemmen met de externe inhuur van extra toezicht ten behoeve 
van de aanleg van glasvezel in de kern Breskens 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de externe inhuur van extra toezicht ten behoeve van de aanleg van 
glasvezel in de kern Breskens. 

2. De externe inhuur voor extra toezicht in te zetten gedurende de werkzaamheden (duur circa 5 
à 6 maanden) voor circa 18 uur per week. 

3. De externe inhuur van extra toezicht te dekken uit de legesopbrengsten voor de aanleg van 
glasvezel in de kern Breskens. 

 

5.c - ED: Principeverzoek Bredestraat 67 Oostburg 
 
Besluit: 
 

1. In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de realisatie van de 
voorziening voor huisvesting van hulpbehoevende jongeren ten behoeve van 
zelfstandigheidstrainingen op het perceel Bredestraat 67 te Oostburg. 

2. De initiatiefnemer met de voorgestelde brief informeren over uw besluit en dit in een 
bestuurlijk overleg nader toe te lichten. 

  

5.c.1 - ED: Voorstel aanmeldnotitie mer beoordeling camping International en voortgang 
procedure 
 
Besluit: 
 

1. Op basis van de bijgevoegde aanmeldnotitie mer beoordeling besluiten dat geen 
milieueffectrapportage benodigd is. 

2. De raad schriftelijk te informeren.  
3. De bestuurlijke jaaragenda aan te passen door vaststelling in juli 2021 te verplaatsen naar 

vaststelling in oktober 2021. Het presidium hierover deze avond mondeling te informeren. 
4. Initiatiefnemer mondeling te informeren. 

 

5.c.2 - ED: Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van 
een beperkte doorgang op een verbindingsweg van het vakantiepark Beach Resort Nieuwvliet 
 
Besluit: 
 

1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel 2 
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een beperkte doorgang 
(d.m.v. het plaatsen van klappalen) op een verbindingsweg van het vakantiepark "Beach 
Resort Nieuwvliet-bad". 

2. Bekendmaking publiceren. 
 

5.c.3 - ED: Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit voor het instellen van een 
onverplicht fietspad aan de Zeekraalstraat te Nieuwvliet-bad 
 
Besluit: 
 

1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdende met de in artikel 2 
Wegenverkeerswet genoemde belangen, inzake het instellen van een onverplicht fietspad aan 
de Zeekraalstraat te Nieuwvliet-bad. 

2. De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren. 
3. Bekendmaking voor het definitieve verkeersbesluit publiceren. 

 
 
 
 
 
 
 



5.c.4 - ED: Aanwijzen toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht 
 
Besluit: 
 
Het aanwijzen van de heer Snap als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Awb en te belasten met 
het toezicht op de naleving van alle wettelijke regelingen waarin het college danwel de burgemeester 
als bevoegd gezag zijn aangewezen, evenals alle krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde 
verordeningen. 
 

5.c.5 - ED: Principeverzoek Westdijk 6 IJzendijke 

 
Besluit: 
 

1. In principe medewerking te verlenen om een zorgboerderij te realiseren in een bestaande 
schuur op het perceel Westdijk 6 te IJzendijke op grond van artikel 28.5.1 Nieuwe 
Economische Dragers. 

2. De initiatiefnemer per brief informeren. 
 


