
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 08-06-2021 
Tijd: 9:00 – 13.10 uur 

Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

7 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

7.a.2 - OND: COVID-rapportage juni 2021 
 
Besluit: 

 
1. Het college bespreekt de COVID rapportage 
2. De rapportage bij de griffie aan te leveren ter agendering in de commissie 

Samenleving/Middelen op 17 juni 2021. 
3. Het college heeft voor ogen om in september een laatste COVID-rapportage aan te bieden. 

 

7.b.3 - BB: Zienswijze begroting Dethon 2022 
 
Besluit: 
 

Instemmen met het concept raadsvoorstel tot het indienen van een positieve zienswijze op de ontwerp 
begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dethon. 
 

9 - NOTA'S OPENBAAR  

 

9.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst d.d.1 juni 2021 
 
Besluit: 

 
De openbare besluitenlijst d.d. 1 juni 2021 vaststellen. 
 

9.a.4 - OND: Openstelling Time Out per 5 juni 2021 

 
Besluit: 
 
Met inachtneming van de geldende coronamaatregelen over te gaan tot volledige openstelling van de 
Time Out. 
 

9.a.5 - STAF: Voorgenomen besluit protocol gebruik bodycam 
 
Besluit: 
 

1. Instemmen met de DPIA bodycams, de verwerkersovereenkomst en het advies van de FG. 
2. Een voorgenomen besluit nemen over het protocol gebruik bodycam en dit met een verzoek 

tot instemming voorleggen aan de Ondernemingsraad (conform artikel 27 van de WOR). 
 

9.b.1 - BB: Huurovereenkomst parkeerterreinen kust 

 
Besluit: 
 

1. Over te gaan tot het huren van een 7-tal parkeerterreinen aan de kust (de 6 parkeerterreinen 
die al 12 jaar gehuurd worden + de parking onder het vlonderdek aan het Haventje in 

Cadzand-Bad) van het Waterschap voor de duur van 1 jaar. 
2. Niet over te gaan tot het huren van het terrein aan de Tienhonderdsedijk te Cadzand-Bad. 
3. Dit besluit mededelen aan het Waterschap, zodat een nieuwe (gewijzigde) huurovereenkomst 

opgesteld en ondertekend kan worden 



4. De portefeuillehouder parkeren, mevrouw ing. M.J. Poissonnier–Dekker, te machtigen om de 
nieuwe huurovereenkomst te mogen ondertekenen namens het college. 

 

9.b.2 - BB: Heropening Belfort 
 
Besluit: 
 

1. Kennisnemen van de voorgestelde stappen en als uitgangspunt nemen dat museum het 
Belfort uiterlijk op 1 juli 2021 volledig heropend zal zijn. 

2. De voorliggende periode benutten voor uitwerking en proefopenstelling. Na de volledige 
openstelling zal de lange termijn uitwerking ter hand worden genomen, gekoppeld aan de 
visie op musea. 

3. Instemmen met het concept informatiebericht aan de gemeenteraad.  

 

9.b.3 - BB: Aanleg riolering Molenstraat 23-27 Retranchement 
 
Besluit: 

 
1. Openbare riolering aan te leggen in de Molenstraat Retranchement en de woningen 23 – 25 – 

25A – 25B – 27 hier op aan te sluiten. 
2. Overeenkomst voor te leggen aan pandeigenaren voor het heffen van een eigen bijdrage van 

€ 5.000 per adres. 
3. Opstalrecht te vestigen voor openbare riolering op particuliere grond. 

 

9.b.5 - BB: Vergroening van gasverbruik en elektriciteitsverbruik 
 
Besluit: 

 
1. Instemmen met het 100% vergroenen van het elektriciteitsverbruik van de gemeente door 

middel van certificaten van Europese windenergie voor de jaren 2022 en 2023. 
2. Instemmen met de vergroening van het gasverbruik voor de jaren 2022 en 2023: 30% via het 

Zeeuws Klimaatfonds en 70% via VER Gold standard. 
3. Dit besluit los te koppelen van het energieverbruik. 

 

9.b.6 - BB: Verordening Leerlingenvervoer 2022 en Beleidsregels Leerlingenvervoer 
 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met het concept van de Verordening Leerlingenvervoer 2022 en de 

beleidsregels Leerlingenvervoer (als zijnde een principebesluit). 
2. De RMDO, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de toegangsorganisaties 

raadplegen inzake voornoemde concepten. 
3. Geen inspraakprocedure te voeren. 

4. Na verkregen reacties dit onderwerp opnieuw te agenderen voor behandeling in het college.  
 

9.b.7 - BB: Jaarverslag 2020 BIMS 
 

Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020. 
2. Het jaarverslag 2020 ter kennisname aan de gemeenteraad toe te zenden. 

 

9.c.1 - ED: Overkappingen en terrassen 

 
Besluit: 
 
Geen gedoogbeleid opstellen voor het plaatsen van partytenten en andere overkappingen op 

terrassen. 
 
 
 
 



9.c.2 - ED: Aanbesteding opstellen distributieplanologisch onderzoek 
 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met opdrachtverlening aan Emmaretail voor het opstellen van een 

distributieplanologisch onderzoek voor de supermarktsector. 
2. Betrokkenen hierover schriftelijk te informeren. 

 

9.c.3 - ED: Handhavingsnotitie loze brandmeldingen van brandmeldinstallaties 

 
Besluit: 
 
De handhavingsnotitie loze brandmeldingen van brandmeldinstallaties vast te stellen en op te nemen 

in gemeentelijk beleid (waaronder eventuele doorwerking in HUP). 
 

9.c.4 - ED: Deelname aan de verkiezingen MVO prijs Zeeuws-Vlaanderen 2021 
 

Besluit: 
 
Bij te dragen aan deelname verkiezing MVO Prijs Zeeuws-Vlaanderen 2021. 
 

9.c.5 - ED: Parkeerterrein Zwartepolderweg/percelen in de Tienhonderdpolder te Cadzand 

 
Besluit: 
 

1. Vooralsnog niet over te gaan tot aankoop van het terrein aan de Tienhonderdpolder van de 
Provincie. 

2. Vooralsnog niet over te gaan tot ruiling van het terrein aan de Tienhonderdpolder met het 
terrein aan de Zwartepolderweg. 

3. De huidige situatie laten zoals hij nu is en jaarlijks stilzwijgend contract met de heer De Putter 
te verlengen. 

 


