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 NOTA'S OPENBAAR  

 

5.a.1 

 

 OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 22 juni 2021 

 

Besluit: 

De openbare besluitenlijst d.d. 22 juni 2021 vaststellen. 

 

5.a.2 

 

 OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 24 juni 2021 

 

Besluit: 

De openbare besluitenlijst d.d. 24 juni 2021 vaststellen. 

 

5.a.3 

 

 OND: Vaststelling aanwijzingsbesluit betaald parkeren juli 2021 

 

Besluit: 

Het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren juli vaststellen. 

 

5.a.4 

 

 OND: Meld Misdaad Anoniem 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met aanmelding bij Meld Misdaad Anoniem. 

2. In te stemmen met het aansluiten bij de campagne buitengebied van 

Meld Misdaad Anoniem. 

5.b.1 

 

 BB: Vaststellen van de Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de Jaarverantwoording Kinderopvang 2020. 
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2. Op de onderdelen 3a, 4a en 4f te reageren zoals aangegeven in deze 

nota. 

3. De jaarverantwoording Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2020 

vast te stellen. 

4. De jaarverantwoording via bijgevoegde concept aanbiedingsbrief ter 

kennis te brengen van de gemeenteraad door deze te voegen bij de 

ingekomen stukken van de Commissie Samenleving/Middelen. 

5. De jaarverantwoording (digitaal) in te dienen bij de Inspectie van het 

Onderwijs. 

5.b.2 

 

 BB: Convenant woonplaatsbeginsel 

Besluit: 

1. In te stemmen met het convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel. 

2. Wethouder Werkman mandaat geven het convenant namens het 

college te ondertekenen door dit in te vullen in het 

registratieformulier. 

5.b.4 

 

 BB: Een tegen eenzaamheid 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met het aansluiten bij het landelijke actieprogramma 

‘Eén tegen eenzaamheid’. 

2. Wethouder Poissonnier mandaat te geven om namens het college de 5 

pijlers te ondertekenen en om hierover een persbericht uit te zetten. 

5.b.5 

 

 BB: Ontwikkelagenda 'Rondom het kind' 

 

Besluit: 

1. De visie, uitvoeringsstrategie en voorstellen voor de organisatie van 

de samenwerking, zoals beschreven in het document ‘Rondom het 

kind’ te onderschrijven. 

2. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief ter instemming gericht 

aan het Bestuurlijk Overleg t.a.v. de procesbegeleider. 

3. De gemeenteraad te informeren. 

5.b.6 

 

 BB: Reportage Omroep Zeeland klimaatadaptatie en energietransitie 

 

Besluit: 

1. Het college stemt in met het aanmelden voor de reportage van 

Omroep Zeeland over klimaatadaptatie en energietransitie. 
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2. Mondeling mededeling hiervan doen aan de gemeenteraad, via de 

raadsbrede commissie Samenleving/Middelen op 30 juni 2021. 

5.b.7 

 

 Jaarverslag Woongoed ZVL 

 

Besluit: 

Het college neemt kennis van het jaarverslag 2020 van Woongoed (zie 

ook Keek op de Week, Woongoed). 

 

5.c.1 

 

 ED: Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Prins Mauritsstraat 4 te 

Oostburg t.b.v. de huisvesting van tijdelijke werknemers 

 

Besluit: 

1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie: 

a) De bezwaarden niet-ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar. 

b) De bezwaarden ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar. 

c) De bezwaren ongegrond te verklaren. 

d) Het bestreden besluit in stand te laten. 

2. De bezwaarden en de vergunninghouder met de voorgestelde brieven 

informeren over uw besluit. 

5.c.2 

 

 ED: Principeverzoek Breydelhoeve Retranchement 

 

Besluit: 

1. In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de 

realisatie van vier compensatiewoningen op het perceel Molenstraat 

14 te Retranchement in ruil voor de sanering en wegbestemming van 

het agrarisch bedrijf op Kokersweg 2 te Zuidzande en het agrarisch 

bouwvlak op Kokersweg 3 te Zuidzande. 

2. Geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een landgoed 

op het perceel Molenstraat 14 te Retranchement. 

3. De initiatiefnemer per brief informeren. 
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5.c.3 

 

 ED: Intrekken OV voor perceel Korte Heerenstraat 8 te Oostburg 

 

Besluit: 

1. Vergunning BA-2009193 van de eigenaar van het perceel Korte 

Heerenstraat te Oostburg in te trekken. 

 

5.c.4 

 

 ED: Intrekken OV voor perceel Lange Heerenstraat 56 te Schoondijke 

 

Besluit: 

1. Vergunning UV-2015085 van de eigenaar van het perceel Lange 

Heerenstraat 56 te Schoondijke in te trekken. 

 

5.c.5 

+ 5.c.5.a 

 

 ED: Onherroepelijk worden bestemmingsplan 'Buitengebied Sluis (2de 

herziening), derde gewijzigde vaststelling 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de vaststelling van 

het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis (2de herziening), derde 

gewijzigde vaststelling. 

2. Conform de uitspraak van de Raad van State een bedrag te betalen 

aan de heer Calon (proceskostenvergoeding plus griffierecht). 

3. Instemmen met de brief aan de gemeenteraad. 

5.c.6 

 

 ED: Vaststelling subsidie 2021 Stichting Ondernemersfonds Eenhoornstad 

 

Besluit: 

1. De subsidie voor 2021 vast te stellen. 

2. In te stemmen met de wijze van uitbetaling in 2021. 

3. De stichting te informeren conform bijgevoegde concept beschikking. 

5.c.7 

 

 ED: Verzoek afwijken planschadeovereenkomst plaatsing zendmast 

 

Besluit: 

1. Het verzoek om te komen tot een aangepaste planschade-

overeenkomst af te wijzen conform het vastgestelde 

gemeentelijke beleid. 
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2. De tekstuele aanpassingen conform het verzoek van Vodafone 

verwerken in de overeenkomst. 

3. Wethouder Ploegaert mandateren om soortgelijke verzoeken af te 

handelen conform het collegebesluit inzake dit dossier. 

4. De initiatiefnemer met de voorgestelde brief te informeren, waarin 

ook de afspraak rond het kettingbeding is vastgelegd. 

5.c.8 

 

 ED: Voorstel tot het vaststellen alternatieve data kermissen 2021 

 

Besluit: 

1. Rekening houdend met het verzoek van de Werkgroep 

kermisexploitanten, en de in de Kermisverordening genoemde 

belangen, tot het voor 2021 vaststellen van alternatieve kermisdata, 

voor zover het openingsplan van de Rijksoverheid t.a.v. de 

coronamaatregelen dit toelaat. 

2. De Werkgroep kermisexploitanten over het besluit informeren. 

3. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:2, lid 1, 2 en 6 van de APV 

2021 de volgende collectieve festiviteiten aanwijzen en eindtijden 

vaststellen: de kermissen hebben als eindtijd 00.00 uur. 

 

 


