
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 13-10-2020 
Tijd: 9:00 - 13:50 uur 
Locatie: Instructieruimte 
Voorzitter: Burgemeester 
   

2 - NOTA'S VOOR DE RAAD  
 

2.b.1 - Actiepuntenlijst presidium 6 oktober 2020 
 
Besluit: 
 

1. Het college bespreekt de actiepuntenlijst van het presidium d.d. 6 oktober 2020. 
2. Punt 1a - gemeentearchivaris: De heer Almekinders heeft hierop antwoord ontvangen. 
3. Punt 2c - commissie Ruimte/AB: de secretaris geeft aan dat de griffie diverse afmeldingen 

heeft ontvangen voor het raadsbrede deel deze avond. Vanuit het college zullen aanwezig 
zijn: wethouder De Feijter en wethouder Ploegaert. Wethouder Werkman is aanwezig voor de 
presentatie door de VNG-visitatiecommissie. De burgemeester sluit na dit agendapunt aan. 
Wethouder Poissonnier is verontschuldigd. 

4. Punt 3a - Euregiotuinen: de burgemeester verduidelijkt dat er zowel een locatiebezoek 
(verschillende groepjes op 1 dag) als een toelichting in de commissie voorzien wordt. De 
rondleiding op locatie wordt verzorgd door de heer Van Damme. Dit alles onder voorbehoud 
van de voorzorgsmaatregelen COVID-19. 

5. Punt 3a - Woongoed: wethouder Ploegaert geeft aan dat dit een oude opname betreft. De 
informatieavond voor de gemeenteraad over Woongoed en de prestatieafspraken staat op de 
bestuurlijke jaaragenda. Punt 3a - Sociaal domein: nagaan hoe ver het staat met de vraag van 
de heer Puyenbroeck naar het overzicht met alle spelers. 

6. Punt 3 b - Taskforce+: de presentatie wordt verzorgd door de Taskforce+ zelf. Wethouder 
Werkman zal als voorzitter van de Taskforce+ politieke vragen beantwoorden. Voor de 
onderdelen Cultuur en Sport zullen respectievelijk de burgemeester en wethouder De Feijter 

reageren.   
Punt 4 - Verkiezingsborden: jaartal 2012 moet 2021 zijn. De secretaris zal dit doorgeven aan 
de griffier. 

 

4 - NOTA'S OPENBAAR 
 

3.d.2 - Besluitenlijsten Gedeputeerde Staten 
 
Besluit: 
 

Het college neemt kennis van de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten d.d.  6 oktober 2020. 

 

4.a.1 - OND: Besluitenlijst openbaar collegevergadering 6 oktober 2020 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 6 oktober 2020 vaststellen, met de toevoeging bij agendapunt 5 (OZO-
overleggen) dat wethouder Poissonnier het thema-overleg Sociale Zaken heeft bijgewoond. 
 

4.a.2 - OND: Toezichtinformatie Provincie Zeeland 2019/2020 
 
Besluit: 
 

1. De toezichtinformatie over 2019 en de eerste helft van 2020 met betrekking tot erfgoed, 



omgeving en archief vaststellen. 
2. De gemeenteraad informeren door middel van bijgevoegde conceptbrief. 
3. De vastgestelde toezichtinformatie verstrekken aan de Provincie door middel van bijgevoegde 

conceptbrief. 
4. Bij vervolgnota’s naast de burgemeester ook wethouder Ploegaert als portefeuillehouder 

opnemen.  

 

4.b.1 - BB: Voorstel over het huren van een gedeelte van een terrein op het bedrijventerrein 
Stampershoek te Oostburg voor de op- en overslag van minicontainers 
 
Besluit: 
 
In te stemmen met de huur van een gedeelte van een het terrein op het adres Neringweg 9 te 
Oostburg, ten behoeve van het de op- en overslag van de uit te zetten en op te halen minicontainers 
en voor de periode 16 november 2020 tot en met januari 2021. 
 

4.c.2 - ED: Afhandeling verzoek om handhaving, gericht tegen de eigenaar van het perceel 
Westelijke Dwarsweg 5 te Hoofdplaat 
 
Besluit: 
 

1. Het verzoek van de eigenaren van het perceel Slijkplaat 5A te Hoofplaat, om toepassing van 
bestuursdwang tegen de eigenaar van het perceel Westelijke Dwarsweg 5 te Hoofdplaat, af te 
wijzen. 

2. De eigenaar van het perceel Westelijke Dwarsweg 5 te Hoofdplaat de last op te leggen om 
het illegale bouwwerk op zijn perceel binnen vier weken te verwijderen en verwijderd te laten. 

Hieraan een dwangsom ineens van  € 20.000 te verbinden. 

3. Over te gaan tot invordering van de verbeurde dwangsom ad € 12.000. 
 

4.c.3 - ED: Onbewoonbaar verklaren woning Cathalijnestraat 29 Waterlandkerkje 
 
Besluit: 
 

1. De woning op het adres Cathalijnestraat 29 te Waterlandkerkje onbewoonbaar te verklaren. 
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