
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 23-03-2021 
Tijd: 9:00 – 12.30 uur en 13.00 – 14.00 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

4 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

4.a.1 - BB: Nota vrijgave Nota Grondbeleid 2021 voor ter inzage legging 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het aanpassen van hoofdstukken 3 en 7 van de Nota Grondbeleid op basis 
van het op 25 februari 2021 vastgestelde Visiedocument Krachtig Verbonden. 

2. In te stemmen met de inhoud van de aangepaste hoofdstukken 3 en 7 van de Nota 
Grondbeleid. 

3. De Commissie Ruimte/Algemeen Bestuur middels bijgevoegde notitie voor te stellen om de 
Nota Grondbeleid 2021 vrij te geven voor inspraak. 
 
 

4.b.1 - ED: RV: Vaststellen bestemmingsplan Terras Badhuis Cadzand-Bad 

 
Besluit: 
 

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Terras Badhuis Cadzand-Bad’ ongewijzigd vast 
te stellen. 

2. De vaststelling van het voorliggende stuk toe te voegen op de bestuurlijke jaaragenda aan de 
raadscyclus van april 2021. 

 

4.b.2 - ED: RV: Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze tegen de ontwerp 
programmabegroting 2022 van de RUD Zeeland 

 
Besluit: 
 

1. De raad (cyclus april) voor te stellen een positieve zienswijze in te dienen, maar wel met een 
kanttekening ten aanzien van het advies van de begeleidingscommissie conform bijgevoegd 
concept raadsvoorstel en –besluit. 

2. In te stemmen met de begrotingswijziging. 
 

4.c - Toezeggingen commissie Samenleving/Middelen 
 
Besluit: 
 

1. Het college bespreekt de toezeggingen van de commissie Samenleving/Middelen d.d. 16 
maart 2021. 

2. De gevraagde tekstuele aanpassingen in het beleidsplan Kindvoorzieningen zijn 
overeenkomstig verwerkt. Het college stemt ermee in dat het aangepaste plan via mandaat 
portefeuillehouder gedeeld wordt met de raadsleden en ter inzage wordt gelegd. 

3. Het onderwerp spoedeisende hulp komt terug bij agendapunt 5c3. 
 

4.e - Data webinar VRZ april 
 
Besluit: 
 

1. De voorgestelde data zijn voor het college akkoord. 



4.f - Beantwoording raadsvraag brug Damsche Vaart 
 
Besluit: 
 

1. Het college neemt kennis van de gemaakte uren voor het dossier brug Damsche Vaart. 
2. Het antwoord via de griffier per mail doen toekomen aan de heer Scheppers en tevens 

plaatsen op het infobulletin van de gemeenteraad. 
 

6 - NOTA’S OPENBAAR  

 

6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 16 maart 2021  
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 16 maart 2021 vaststellen. 
 

6.a.2 - OND: routeplan Rechtmatigheidsverantwoording 
 
Besluit: 
 

1. Het rapport ‘Routeplan naar de Rechtmatigheidsverantwoording’ van Adlasz met het daarbij 
geadviseerde ambitieniveau onderschrijven. 

2. Instemmen met de uit te voeren acties in 2021 met de daarbij behorende planning. 
3. De auditcommissie hierover informeren. 
4. Het agendapunt toevoegen aan de bestuurlijke jaaragenda voor mei (informerend) en juni 

(besluitvormend). 
5. Instemmen met de inhuur van Adlasz voor het vervullen van een aanjagende rol (tijdelijk 

kwartiermaker) in eerste instantie voor een periode van drie maanden. 
 

6.b.1 - BB: Advies voorgenomen fusie besturen Probaz, Onderwijsgroep Perspecto, Scoba en 
SKO Hulst 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken en voorgenomen processtappen met betrekking tot 
de voorgenomen fusie tussen Probaz, Onderwijsgroep Perspecto, Scoba en SKO Hulst. 

2. Kennis te nemen van het adviesverzoek van de schoolbesturen, de reactie van de 
schoolbesturen op de gestelde vragen en het concept van de Fusie Effect Rapportage. 

3. Een positief advies af te geven over de voorgenomen fusie tussen Probaz, Onderwijsgroep 
Perspecto, Scoba en SKO Hulst en de schoolbesturen hierover te informeren door middel van 
bijgevoegde brief. 

 

6.b.2 - BB: Herbestemming voormalige tramremise Draaibrug 56 te Aardenburg 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het verslag van het gesprek met de vertegenwoordiger van de 
eigenaren van de voormalige tramremise plaatselijk bekend Draaibrug 56 te Aardenburg. 

2. De eigenaren te verzoeken u uiterlijk 1 juli a.s. te informeren over de stand van zaken van de 
door hen ondernomen acties met betrekking tot de verkoop van het pand, alsmede over het 
toekomstig gebruik van het pand. 

3. De eigenaren nogmaals te wijzen op de onderhouds- ofwel instandhoudingsplicht die de 
Erfgoedwet aan de eigenaren van een rijksmonument oplegt. 

4. BOEi, de gemeenteraad, de Stadsraad Aardenburg en twee andere personen te informeren 
over de uitkomst van het gesprek met de vertegenwoordiger van de eigenaren, alsmede over 
het verzoek om u uiterlijk 1 juli a.s. van de ontwikkelingen op de hoogte te stellen. 

 

 



6.b.3 - BB: POH-GGZ-J 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het Visie- en implementatiedocument POH-Jeugd Zeeuws-Vlaanderen. 
2. Akkoord te gaan met de deelname aan de pilot POH-GGZ-J Zeeuws-Vlaanderen. 
3. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief om dit besluit te communiceren aan Nucleus. 
4. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief om dit besluit te communiceren aan de 

gemeenteraad. 
 

6.b.4 - BB: TUA Programma 2021 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het TUA Programma 2021. 
2. De samenhang tussen verschillende acties en gremia op het gebied van toeristisch beleid 

blijven bewaken. 
 

6.b.5 - BB: DVO inclusie Dethon 
 
Besluit: 
 
Akkoord te gaan met de dienstverleningsovereenkomst ‘inclusie van d’Ee tot Hontenisse’ en deze te 
laten ondertekenen door burgemeester Vermue. 
 

6.c.1 - ED: Ter inzage leggen bestemmingsplan 5 Weeghen Nieuwvliet 

 
Besluit: 
 

1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Lampsinsdijk 2 Nieuwvliet’ (met kenmerk 
NL.IMRO.1714.bplampsinsdijk2-ON01) voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. 

2. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen. 


