
 

Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 

Openbaar 

 

Datum 19-05-2020 

Tijd 9:00 - 13:00 uur 

Locatie Digitaal via teams 

Voorzitter Burgemeester  

 

  

  

2 

 

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

 

2.a.1 

 

OND: RV Veiligheidsregio Zeeland - Jaarstukken 2019, 1e Begrotingswijziging 

2020 en Programmabegroting 2021 

 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2019, de 1e Begrotingswijziging 2020 

en de Programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Zeeland. 

2. De gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze kenbaar te maken 

over de Jaarstukken 2019, de 1e Begrotingswijziging 2020 en 

Programmabegroting 2021. 

3. De gemeenteraad bij de aanbieding van het dossier attenderen op de 

digitale toelichting door de directeur van de Veiligheidsregio Zeeland, die 

op korte termijn beschikbaar komt. 

2.b.1 

 

BB: RV Beschikbaar stellen van een investeringskrediet ten behoeve van de 

uitbreiding van het woonwagencentrum te Schoondijke 

 

Besluit 

1. a. In te stemmen met het opstarten van de procedure om te komen tot 

uitbreiding van het woonwagencentrum aan de Willemsweg te Schoondijke 

met drie standplaatsen. 

b. De gemeenteraad voor te stellen ten behoeve van de uitbreiding een 

investeringskrediet beschikbaar te stellen. 
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2.b.2 

 

BB: RV Vaststelling van de nota Mantelzorgondersteuning en -waardering 

2020-2024 

 

Besluit 

1. De zienswijze van de RMDO d.d. 25 maart 2020 met betrekking tot de Nota 

Mantelzorgondersteuning en -waardering 2020-2024 met de reactie van 

het college aan de raad voor te leggen. 

2. De raad voor te stellen over te gaan tot vaststelling van de Nota 

Mantelzorgondersteuning en -waardering 2020-2024 conform het concept 

dat eerder is vrijgegeven voor inspraak. 

3. Na besluitvorming door de raad de RMDO te informeren over de 

vaststelling van de Nota Mantelzorgondersteuning en -waardering 2020-

2024 en de wijze waarop de zienswijze betrokken wordt. 

4. Kennis te nemen van de aan de Stuurgroep Toekomstige Zorg West 

Zeeuws-Vlaanderen toegezonden brief waarmee invulling wordt gegeven 

aan de toegezegde betrokkenheid. 

5. De jaarlijkse evaluatie, zoals benoemd in paragraaf 4.5 van de Nota 

Mantelzorgondersteuning en -waardering 2020-2024 opnemen op de 

bestuurlijke jaaragenda. 

 

  

  

2.b.5 

 

BB: RV Procesupdate Euregiotuinen 

 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de gemaakte afspraken tijdens het bestuurlijk overleg 

op 23 april 2020. 

2. De raad schriftelijk te informeren over de stand van zaken. In de concept 

brief een passage toevoegen over het voornemen om in september met de 

gemeenteraad een bezoek op locatie te brengen (zoals verwoord op 

bestuurlijke jaaragenda). Dit uiteraard onder voorbehoud van de 

voorzorgsmaatregelen COVID-19. 

 

2.c ED: RV Vaststellen bestemmingsplan parking Retranchement 

 

Besluit 

De raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan 'Parking Retranchement, 

Sluis’ (NL.IMRO.1714.bpparkingrment-ON01) ongewijzigd vast te stellen. 
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2.d 

 

Fysieke aanwezigheid raadscyclus mei 

 

Besluit 

 

Algemene uitgangspunten 

1. Tot nader order gaat het college bij commissievergaderingen uit van de 

minimaal benodigde fysieke aanwezigheid van college (3 leden) en MT (2 

leden). 

2. Overige ambtelijke ondersteuning wordt gevraagd digitaal mee te luisteren. 

Indien een portefeuillehouder en een medewerker samen tot de conclusie 

komen dat fysieke aanwezigheid gewenst en voor beiden akkoord is, mag 

hierop een uitzondering gemaakt worden. 

3. Bij raadsbijeenkomsten en -vergaderingen is het college in principe 

voltallig aanwezig, en wordt ook de secretaris gevraagd. 

Commissie Samenleving/Middelen 19/5 

1. Vanuit het college zullen aanwezig zijn: de burgemeester (schuift later 

aan), wethouders Poissonnier en Werkman. 

2. Vanuit het MT wordt gevraagd om de aanwezigheid van 2 

afdelingshoofden.  

3. De fysieke aanwezigheid van van een medewerker voor het agendapunt 

‘Afscheid nemen en herinneren’ is akkoord. 

Informatieve raadsbijeenkomst 26/5 

1. In het presidium op 20 mei 2020 zal de aanwezigheid voor deze avond 

besproken worden, in relatie tot de maximaal 32 beschikbare plaatsen. 

2. Ter voorbereiding daarop bespreekt het college mogelijke opties. 

Gebaseerd op de agenda worden daarbij de volgende overwegingen en 

gedachten uitgesproken: 

a. De gemeenteraadsleden moeten de maximale gelegenheid hebben om 

aanwezig te zijn. 

b. De rekenkamercommissie is een instrument van de gemeenteraad. Er ligt 

geen concreet onderzoeksrapport voor waarin het college een rol heeft 

gehad. Fysieke aanwezigheid van de wethouders en/of ambtelijke 

organisatie bij dit agendapunt is daarom niet strikt noodzakelijk. 

c. Bij Krachtig Verbonden wordt fysieke aanwezigheid gevraagd van het 

voltallige college, de secretaris, mevrouw Nagy en de leden van de 

projectgroep Krachtig Verbonden. Dit kan desgewenst met een 

‘roulatiesysteem’ plaatsvinden. Daarmee wordt bedoeld dat de wethouders 
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en/of ambtelijke ondersteuning buiten de raadzaal plaats nemen, en in de 

vergadering komen als ‘hun’ portefeuille aan bod is. 

3. De burgemeester en de secretaris zullen deze gedachten meenemen naar 

het presidium. Een alternatief is deels fysiek en deels digitaal vergaderen. 

Besluitvormende raadsvergadering 28/5 

1. Het college zal voltallig aanwezig zijn. 

2. Vanuit het MT wordt aanwezigheid gevraagd van de secretaris en  

1 afdelingshoofd.  

2.e 

 

Lampzinspolder  

 

Besluit 

1. Het college stemt in met het antwoord. 

2. De beantwoording zal zo snel mogelijk naar de raad uitgaan, gij voorkeur 

in combinatie met andere antwoorden die op de agenda staan 

(toezeggingen commissie Ruimte/AB en OLAZ). 

2.e 

 

Masterplan Nieuwvliet  

 

Besluit 

1. Het college stemt in met het antwoord. 

2. De beantwoording zal zo snel mogelijk naar de raad uitgaan, gij voorkeur 

in combinatie met andere antwoorden die op de agenda staan 

(toezeggingen commissie Ruimte/AB en OLAZ). 

 

2.f 

 

Vragen jaarrapport OLAZ 

 

Besluit 

1. Het college stemt in met het antwoord. 

2. De beantwoording zal zo snel mogelijk naar de raad uitgaan, gij voorkeur 

in combinatie met andere antwoorden die op de agenda staan 

(toezeggingen commissie Ruimte/AB en OLAZ).  

4 

 

NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED) 

 

4.a.1 

 

OND: Besluitenlijst college (OPENBAAR) d.d. 12 mei 2020 

 

Besluit 

De besluitenlijst d.d. 12 mei 2020 (openbare besluiten) vaststellen. 
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4.a.2 

 

OND: Brief AB GGD, RUD en VRZ inzake opschorten onderzoek samenwerking 

 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de brief van de Algemene Besturen. 

2. De gemeenteraad te informeren door de brief te plaatsen bij de stukken 

onder D van de commissies (met aanbiedingsbrief college). 

4.a.3 

 

OND: Verhoging bijdrage Taskforce – Riec Brabant - Zeeland 

 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de brief inzake de aanvullende financiële bijdrage d.d. 

31 januari 2020 en het bijbehorende Convenant: Bondgenootschap van 

gemeentelijke - en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant – 

Zeeland. 

2. Kennis te nemen van het Jaarplan Taskforce - RIEC Brabant – Zeeland. 

3. In te stemmen met verhoging van de financiële bijdrage aan de Taskforce – 

Riec Brabant – Zeeland en daarmee het convenant te ondertekenen. Voor 

Sluis betekent dit een totale bijdrage van €15.721. 

4. De extra bijdrage te dekken door het budget voor verloren voorwerpen 

navenant te verlagen, middels een begrotingswijziging. 

5. De gemeenteraad te informeren via de stukken onder D van de commissie 

Ruimte/AB.  

4.b.1 

 

BB: Verzoek tot vaststelling jaarstukken 2019 Impuls Zeeland 

 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van het Investeringsfonds 

Zeeland BV (IFZ). 

2. Kennis te nemen van de reactie op vragen en opmerkingen op de 

jaarstukken. 

3. Over te gaan tot vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 

2019 van Impuls Zeeland door ondertekening van het 

aandeelhoudersbesluit. 

 

4.c.2 

 

ED: Bekrachtiging bouwstop ten laste van de vergunninghouder voor de 

bouwwerkzaamheden ‘Grote Jonkvrouwstraat, fase 3’ te IJzendijke 

 

Besluit 

De bouwstop, opgelegd aan bouwbedrijf Van der Poel B.V. middels de 
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beschikking van 4 mei 2020, te bekrachtigen. 

 

4.c.3 

 

ED: Principeverzoek herontwikkeling Platteweg 2 Retranchement 

 

Besluit 

1. De initiatiefnemer uit te nodigen om een bestemmingsplanprocedure op te 

starten voor de realisatie van het foodconcept ‘The Farm’ op het perceel 

Platteweg 2 te Retranchement. 

2. De initiatiefnemer en de gemachtigde van de omwonenden hiervan 

schriftelijk op de hoogte te stellen. 

3. De gemeenteraad per brief op de hoogte stellen. 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 


