
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 06-10-2020 
Tijd: 9:00 - 13:00 uur 
Locatie: Digitaal via Microsoft Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
   

02 - NOTA'S VOOR DE RAAD 
 

02.a.2 - BB: Presentatie STEC 
 
Besluit: 
 

1. Het college bespreekt de concept presentatie van STEC. 
2. besluit deze goed te keuren voor plaatsing op de agenda van de informatieve 

raadsbijeenkomst op 8 oktober 2020. 
3. De burgemeester en secretaris zullen het presidium deze avond informeren dat de presentatie 

onderweg is. 
 

02.b - ED: RV Presentatie Omgevingswet 8/10 
 
Besluit: 
 
In te stemmen met de voorgestelde vragen van Kahoot voor het bewustwordingsspel Omgevingswet. 
  

4.c.1 - BB: Halfjaarcijfers jeugdhulp  
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de conceptbrief aan de gemeenteraad.  
2. De brief inclusief bijlagen naar de gemeenteraad te sturen. 

 

04 - NOTA'S OPENBAAR  
 

04.a.1 - OND: Besluitenlijst openbaar collegevergadering 29 september 2020 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 29 september 2020 vaststellen. 
 

04.a.2 - OND: Inkoopanalyse 1e halfjaar 2020 
 
Besluit: 
 
Kennis nemen van de inkoopanalyse 1e halfjaar 2020. 
  

04.b.2 - ED: Principeverzoek Walstraat 17 IJzendijke 
 
Besluit: 
 

1. In principe medewerking te verlenen aan het omzetten van de bestemming op het perceel 
Walstraat 17 te IJzendijke ten behoeve van wonen met één wooneenheid met mogelijkheid tot 
kantoor- en praktijkruimte en opslag ten behoeve van de kantoorfunctie. 

2. principe geen medewerking te verlenen aan het omzetten van de bestemming op het perceel 
Walstraat 17 te IJzendijke ten behoeve van wonen met twee wooneenheden. 



3. In principe geen medewerking te verlenen aan het omzetten van de bestemming op het 
perceel Walstraat 17 te IJzendijke ten behoeve van detailhandel. 

 

04.b.3 - ED: Principeverzoek Ringdijk Zuid 7 Cadzand 
 
Besluit: 
 

1. In principe medewerking te verlenen aan het verplaatsen van het bouwvlak op het perceel 
Ringdijk Zuid 7 te Cadzand. 

2. Initiatiefnemers op de hoogte te stellen door middel van een brief. 
 

04.b.4 - ED:  Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit voor het instellen van 
een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken van de 
parkeerstrook aan de Sint Pietersstraat te Sluis 
 
Besluit: 
 

1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel 2 
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een parkeerverbod voor niet-
elektrische voertuigen op twee parkeervakken van de parkeerstrook aan de Sint Pietersstraat 
te Sluis. 

2. Bekendmaking publiceren. 
 

04.b.5 - ED: Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit voor het instellen van een 
parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken t.h.v. het pand 
Westmolenstraat 13 te Aardenburg 
 
Besluit: 
 

1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel 2 
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een parkeerverbod voor niet-
elektrische voertuigen op twee parkeervakken t.h.v. het pand Westmolenstraat 13 te 
Aardenburg. 

2. Bekendmaking publiceren. 
 

04.b.6 - ED: Voorstel tot het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen 
op de parking van het gemeentehuis zijde Veerhoeklaan Oostburg 
 
Besluit: 
 

1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel 2 
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een parkeerverbod voor niet-
elektrische voertuigen op twee parkeervakken van de parking nabij het gemeentehuis aan de 
zijde van de Veerhoeklaan te Oostburg. 

2. Bekendmaking publiceren. 


	Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
	02 - NOTA'S VOOR DE RAAD
	02.a.2 - BB: Presentatie STEC
	02.b - ED: RV Presentatie Omgevingswet 8/10
	4.c.1 - BB: Halfjaarcijfers jeugdhulp

	04 - NOTA'S OPENBAAR
	04.a.1 - OND: Besluitenlijst openbaar collegevergadering 29 september 2020
	04.a.2 - OND: Inkoopanalyse 1e halfjaar 2020
	04.b.2 - ED: Principeverzoek Walstraat 17 IJzendijke
	04.b.3 - ED: Principeverzoek Ringdijk Zuid 7 Cadzand
	04.b.4 - ED:  Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken van de parkeerstrook aan de Sint Pietersstraat te Sluis
	04.b.5 - ED: Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken t.h.v. het pand Westmolenstraat 13 te Aardenburg
	04.b.6 - ED: Voorstel tot het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op de parking van het gemeentehuis zijde Veerhoeklaan Oostburg



