
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 27-10-2020 
Tijd: 9:00 - 13:30 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
Toelichting: Wethouder Poissonnier heeft de vergadering om 13.00 uur verlaten 
   

2 - NOTA'S VOOR DE RAAD  
 

2.a -  RV: OND: 8e programmawijziging 2020 

 
Besluit:  
 

1. In stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 8e programmawijziging 2020 en 
deze aanbieden voor besluitvorming in de raadsvergadering op 29 oktober 2020. 

2. De 8e taakveldenwijziging 2020 vaststellen. 
 
 

2.b - Voorbereiding commissie Samenleving/Middelen 
 
Besluit: 
 

1. Technische voorlichting 
a. Het college blikt terug op de technische toelichting op de financiële stukken die 26 

oktober 2020 plaatsvond. Dank wordt uitgesproken voor de ambtelijke voorbereiding. 
b. Het MT wordt gevraagd de ontvangen suggesties op vorm en inhoud van de 

Begroting en Berap mee te nemen in de verdere optimalisering van de producten uit 
de P&C-cyclus. 

2. Aanwezigheid commissie 
a. Vanuit het college zullen de wethouders fysiek in de raadzaal plaatsnemen. De 

burgemeester is eveneens fysiek in het Belfort aanwezig, maar luistert vanuit een 
andere ruimte mee. 

3. Vergaderorde 
a. Het college beziet op basis van het aantal en de aard van de vragen of een schorsing 

nodig is. 
b. Op vragen die niet ter vergadering beantwoord kunnen worden, zal schriftelijke 

beantwoording worden toegezegd. 
 

2.c - Archeologisch museum 
 
Besluit: 
 

1. Het raadsvoorstel vast te stellen en aan de gemeenteraad voor te leggen.  
2. In te stemmen met de investeringsopzet volgens bijlage 1. 
3. Beschikbaar stellen van het pand Markstraat 1, Aardenburg. 
4. In te stemmen met de exploitatie en de instandhoudingsverplichting volgens bijlage 2. 

 

4 - NOTA’S OPENBAAR  
 

4.4.5 - ED: Herstelbesluit omgevingsvergunning voor werken / werkzaamheden voor de aanleg 
van een voetpad langs de Vlamingpolderweg Cadzand 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de wijziging van de verleende omgevingsvergunning voor werken / 



werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een voetpad langs de Vlamingpolderweg te 
Cadzand. 

2. Het gewijzigde besluit toe te zenden aan de betrokken partijen. Brief aan Stichting 
Duinbehoud richten aan de heer Timmers. 

3. Naar aanleiding van: wethouder Ploegaert geeft aan dat hij het verloop van dit dossier graag 
anders had gezien. De wethouder nauw blijven betrekken bij de verdere opvolging. 

 

4.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 20 oktober 2020 

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 20 oktober 2020 vaststellen. 
  

4.b.1 - BB: Deelrapport Bevolking 2050 in beeld 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de trends en ontwikkelingen die worden geschetst in het door het NIDI 
en het CBS uitgebrachte deelrapport Bevolking 2050 in beeld. 

2. Het deelrapport met de samenvatting daarvan ter kennis van de gemeenteraad te brengen 
door deze op de lijst van ingekomen stukken en mededelingen voor de commissie Ruimte/AB 
te plaatsen. De brief is overeenkomstig de suggesties op het voorblad aangepast. 

3. Het deelrapport met de samenvatting daarvan ter kennis van de RMDO te brengen. 
 
 

4.c.1 - ED: Beslissing op bezwaar tegen de standplaatsvergunning van L'Arte Delle Pizza te 
Zuidzande 
 
Besluit: 
 

1. Het door de heer A. Taq en mevrouw H. de Bonth ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te 
verklaren. 

2. Het door de heer A. Taq en mevrouw H. de Bonth ingediende bezwaarschrift gegrond te 
verklaren voor zover er sprake is van strijd met artikel 3:46 Awb. 

3. Het door de heer A. Taq en mevrouw H. de Bonth ingediende bezwaarschrift voor het overige 
ongegrond te verklaren. 

4. Het besluit te wijzigen ten aanzien van de periode, van onbepaalde tijd naar één jaar, en ten 
aanzien van de eindtijd, 19.00 uur in plaats van 20.00 uur. 

 

4.c.3 - ED: Verzoek om handhaving gericht tegen verkeersonveiligheid Zeekraalstraat 
Nieuwvliet 
 
Besluit: 
 

1. Het verzoek om handhaving niet verder in behandeling te nemen omdat de aanvraag niet 
voldoet aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) daaraan stelt. 

2. De ondertekening van de brief aan betrokkene vindt plaats namens het college. 
 
 

 


