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

 

Besluit 

Commissie Ruimte/AB 

1. Vanuit het college zullen fysiek aanwezig zijn: wethouders Poissonnier, De 

Feijter en Ploegaert. Vanuit het MT worden de afdelingshoofden gevraagd 

van wie er dossiers op de agenda staan (mevrouw Nagy en de heer De 

Graaf). 

Besluit 

Commissie Samenleving/Middelen 

1. Op 14 april 2020 heeft het college ingestemd met het concept 

raadsvoorstel over de Algemene Subsidieverordening, met dien verstande 

dat de data in het raadsvoorstel moesten worden aangepast naar de cyclus 

van mei 2020. 

2. Op de gepubliceerde agenda van de commissie staat abusievelijk een versie 

met de oude data. Het college vraagt om in afstemming met de griffier 

alsnog de juiste versie op de agenda te laten plaatsen. 

2.c.1 

 

ED: RV: Vaststellen bestemmingsplan Oude Kerkstraat 20 Sluis 

 

Besluit 

1. Het bestemmingsplan ‘Oude Kerkstraat 20, Sluis’ ter vaststelling aan de 

gemeenteraad voorleggen. 

2. Ter informatie aan het dossier toevoegen de vooroverlegreactie van de 

provincie Zeeland d.d. 10 januari 2020 en de antwoordbrief daarop van het 

college (vastgesteld in de collegevergadering op 25 februari 2020). 
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2.c.2 

 

ED: RV: Vaststellen bestemmingsplan Langeweg 10 Breskens 

 

Besluit 

1. Het bestemmingsplan Langeweg 10 te Breskens ter vaststelling aan de 

gemeenteraad voor te leggen. 

2. Dossier toe te voegen aan de bestuurlijke jaaragenda. 

2.d 

 

Terugkoppeling presidium 

 

Besluit 

1. De burgemeester verzorgt, mede op basis van de actiepuntenlijst die de 

griffier per mail verstuurd heeft, terugkoppeling uit de vergadering van het 

presidium op 6 mei 2020. 

2. Besloten is de commissie- en raadsvergaderingen vanaf nu weer fysiek te 

laten plaatsvinden, zonder publiek en met inachtneming van de 

voorzorgsmaatregelen COVID-19. De griffier beziet in afstemming met de 

bodes wat dit betekent voor de inrichting van de raadzaal. 

3. Er is daarnaast gesproken over de opzet van de financiële 

bestuursrapportage en over de processen Krachtig Verbonden en Sociaal 

Domein.  

4. Het verzoek tot interpellatiedebat van de fractie Groen Links over (de 

evaluatie van) het jeugdbeleid is voorzien voor de besluitvormende 

raadsvergadering op 28 mei 2020. De heer Puyenbroek heeft tijdens het 

presidium ook een vraag gesteld over de evaluatie van het subsidiebeleid. 
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED) 

 

4.a.1 

 

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 4 mei 2020 

 

Besluit 

De besluitenlijst d.d. 4 mei 2020 (openbare besluiten) vaststellen. 

 

4.b.1 

 

BB Cadzand-Maritiem - Privaatrechtelijke overeenkomsten Waterschap  

 

Besluit 

In te stemmen met sluiten van bijgevoegde privaatrechtelijke overeenkomsten 

(opstalrecht en gebruiksovereenkomst) met waterschap Scheldestromen voor 

de in het kader van het project Cadzand-Maritiem opgeleverde werken, met 
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dien verstande dat wethouder Ploegaert mandaat heeft om desgewenst nadere 

juridische toetsing te laten plaatsvinden. 

 

4.b.2 

 

BB: Voorstellen taakgroep sociaal domein maatregelen Corona 

 

Besluit 

1. Kennis te nemen van het handelingsadvies: 

a. Ramadan en coronacrisis. 

b. Handelingsadvies brief zuidwester. 

2. Dit besluit terugkoppelen aan de VZG. 

4.c.1 

 

ED: Vervolg handhavend optreden tegen stichting Zorgsaam Zorggroep 

Zeeuws-Vlaanderen, aangaande de brandveiligheid van Huize Emmaus te 

IJzendijke 

 

Besluit 

1. Zorgsaam te melden dat u niet akkoord gaat met de inhoud van het plan 

van aanpak van 19 maart 2020. 

2. Zorgsaam op te dragen om op basis van de rapportage van Nieman de 

acties uit te voeren, zoals de VRZ die in haar advies onder prio 1 tot en met 

3 vermeldt. 

3. Voordat Zorgsaam hiertoe overgaat, haar een termijn van vier weken te 

verlenen om u een aangepast plan van aanpak te laten overleggen, waarin 

staat hoe zij die acties wenst te realiseren. 

4. Zorgsaam een dwangsom van ineens op te leggen, die zij verbeurt als zij 

nalaat om dat plan van aanpak binnen de gestelde termijn bij u inlevert. 

5. Zorgsaam een dwangsom ineens op te leggen, die zij verbeurt als zij nalaat 

om binnen vier weken na uw besluit drie personen 24 op 7 aanwezig te 

hebben voor de ontruiming van bewoners. 

6. De burgemeester zal de brief telefonisch bij de heer Smit aankondigen. 

 

4.c.2 

 

ED: Nieuw besluit op bezwaar 't Killetje 4A Breskens 

 

Besluit 

1. De ingediende bezwaren van de heer en mevrouw De Groote en de heer en 

mevrouw Heift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het perceel 

’t Killetje 4A te Breskens ontvankelijk en gegrond te verklaren. 

2. Het primaire besluit te herroepen en de aangevraagde 

omgevingsvergunning te weigeren vanwege de strijdigheid met het 

Provinciale Inpassingsplan Waterdunen. 
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3. De betrokken partijen per brief te informeren over uw besluiten op 

bezwaar. 

4.c.2 

 

ED: Voorstel tot het vaststellen van de tweede wijziging van het Algemeen 

aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis 2020 

 

Besluit 

De tweede wijziging van het Algemeen aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis 

2020 vast te stellen. 

  

  

  

  

  

 


