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

 

2.a 

 

BB: RV voorstel tot consultatie notitie Zeeuwse risico's in Beeld 

 

Besluit 

1. Kennis nemen van de notitie "Zeeuwse risico's in beeld”. 

2. In te stemmen met de samenvatting met de daarin opgenomen consultatie. 

3. De stukken ter kennisname en consultatie aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 

 

2.b 

 

Concept raadspresentatie parkeren 17/3 

 

Besluit 

1. Fase 1 

a. Een update van fase 1 wordt verzorgd waarbij onder andere stil wordt 

gestaan bij lopende communicatieacties, werkzaamheden aan de apparaten 

en benodigde/gewenste inzet ter plaatse als de parkeerplaatsen terug open 

gaan. 

b. Het college geeft aan donderdag 19 maart 2020 zicht te willen hebben 

op eventueel te nemen maatregelen voor het komende weekend. De 

voorkeur daarbij is een eenduidige Zeeuws-Vlaamse en/of Zeeuwse 

aanpak. Indien dit onverhoopt niet lukt, dan spreekt het college uit 

opnieuw eigen maatregelen te zullen treffen. 

c. De burgemeester zal dit vraagstuk deze middag inbrengen tijdens het 

overleg van het AB Veiligheidsregio Zeeland met het Regionaal BeleidsTeam 

(RBT). 

d. Vooruitlopend daarop vraagt het college alvast juridisch uit te zoeken of 

het mogelijk is op grond van de noodverordening de winkels te sluiten.  

 

Tevens enkele scenario’s in beeld brengen rond de parkeerplaatsen 
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(bijvoorbeeld: alle parkeerplaatsen gesloten houden, een mix maken van 

grote parkeerplaatsen dicht en kleintjes open etc.). 

2. Fase 2 

a. Als gevolg van de voorzorgsmaatregelen COVID-19 gaat de 

informatieve/opiniërende raadsvergadering deze avond niet door. Als optie 

geeft wethouder Poissonnier mee de presentatie te filmen en op die manier 

ter kennis te brengen van de gemeenteraad. Het college staat daar positief 

in. De burgemeester en secretaris nemen deze suggestie mee naar het 

presidium op 19 maart 2020. 

d. Mogelijk heeft de situatie COVID-19 verdere gevolgen voor de planning. 

Besluitvorming in juni heeft nog steeds de voorkeur heeft. Dit om 

voldoende testruimte in het proces te houden. 

2.c 

 

Concept raadspresentatie Energie 24/3 

 

Besluit 

1. Gezien de voorzorgsmaatregelen rond COVID-19 zal het college het 

presidium op 19 maart 2020 voorstellen deze vergadering te annuleren. 

2. Indien het presidium overeenkomstig beslist, dit intern en extern 

communiceren. 

2.d 

 

Concept raadsbrief Jeugdparticipatie 

 

Besluit 

1. Het college bespreekt de brief en vraagt op inhoud en toon enkele 

aanpassingen. 

2. Overleg organiseren met wethouders Poissonnier en Werkman en de 

secretaris om de brief (in mandaat) af te ronden. 
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED) 

 

4.a.1 

 

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 10 maart 2020 

 

Besluit 

1. De besluitenlijst d.d. 10 maart 2020 (openbare besluiten) vast te stellen. 

 

4.a.2 

 

OND: Voorhangprocedure Buitengewone AvA PZEM NV 20 maart 2020 

 

Besluit 

1. Bekrachtigen van het besluit van 25 februari 2020 om de 

vertegenwoordiger te laten instemmen met het tijdens de Buitengewone 
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Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van PZEM NV van 20 

maart 2020 te behandelen voorstel om het "Toetsingskader Sloecentrale" 

en het "Reglement AHC" vast te stellen en de voorgestelde voorwaardelijke 

goedkeuring te verlenen. 

2. Het geven van een volmacht aan wethouder F.O. van Hulle om de gemeente 

Sluis te vertegenwoordigen tijdens de AvA, het woord te voeren en een 

stem uit te brengen. 

 

4.a.3 

 

OND: Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar gemeenteljke belastingen 

 

Besluit 

Het ‘Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaren gemeentelijke belastingen 2020’ 

conform bijgaand concept vaststellen. 

 

4.a.4 

 

OND 1e Concept jaarstukken 2019 

 

Besluit 

1.   Onder verwijzing naar de nota, wordt de stand van zaken in het proces 

toegelicht, met specifieke aandacht voor de accountantscontrole. 

2. Voor het overige wordt kennis genomen van de concept jaarstukken en de 

verdere planning. 

4.a.5 

 

OND: Aanwijzen loco-secretaris 

 

Besluit 

Met ingang van 13 maart 2020: 

1. Het besluit van 2 juli 2019, kenmerk 4.a.3, tot het aanwijzen van een loco-

secretaris in te trekken. 

2. Aan te wijzen als 1e loco-secretaris: de heer P.J.H. Katsman. 

3. Aan te wijzen als 2e loco-secretaris: de heer J.B. de Graaf. 

4. Aan te wijzen als 3e loco-secretaris: mevrouw I.M.M. Nagy. 

4.b.1 

 

ED: Bezwaar weigen omgevingsvergunning Brouwerijstraat 9 Oostburg (OV-

2019246) 

 

Besluit 

De bezwaarde ontvankelijk te verklaren, het bezwaarschrift gegrond te 

verklaren, het bestreden besluit te herroepen en een nieuw besluit te nemen 

onder aanvulling van een nadere motivering. 
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