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

 

Besluit 

Krachtig Verbonden 

1. Het college bekrachtigt achteraf de goedkeuring die 28 augustus 2020 per 

mail verstrekt is op het dossier Krachtig Verbonden. 

2. Het dossier is na de goedkeuring per mail aangeboden voor de raadscyclus 

van september 2020. In lijn met het collegebesluit op 25 augustus 2020 

wordt het presidium deze avond voorgesteld om het dossier raadsbreed te 

behandelen in de commissie Samenleving/Middelen. 

Besluit 

Raadsbijeenkomst energietransitie 

1. Wethouder De Feijter koppelt terug dat de voorbereiding voor de 

informatieve raadsbijeenkomst over de energietransitie op 22 september 

2020 in volle gang is. Eerder is hiervoor een save-the-date uitgegaan. 

2. Het uitgewerkte programma en de uitnodiging zijn in concept gereed, en 

worden met de burgemeester afgestemd. Er worden ongeveer 70 personen 

genodigd. 

3. Als locatie stelt de wethouder voor gebruik te maken van de sporthal in 

Cadzand-Bad. Het college kan daarmee instemmen. 

2.a 

 

ED: Verblijf van campers op parkeerterrein Baersande te Breskens 

 

Besluit 

1. De beantwoording is akkoord. 

2. De brief zo snel mogelijk verzenden aan de gemeenteraad. 
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4.b.1 

 

BB: Beantwoording raadsvraag OAB 

 

Besluit 

Het college bekrachtigt achteraf het besluit dat op 27 augustus 2020 per mail 

is genomen om in te stemmen met de beantwoording van de raadsvraag OAB. 
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED) 

 

4.a.1 

 

OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 25 augustus 2020 

 

Besluit 

1. De openbare besluitenlijst d.d. 25 augustus 2020 vaststellen. 

2. Naar aanleiding van: op vraag van wethouder De Feijter geeft wethouder 

Werkman aan dat het gesprek over de bouwstop Provincialeweg Zuidzande 

(agendapunt 4c7) goed verlopen is. 

4.b.4 

 

BB: Verzoek tot uitstel in procedure brengen herziene Nota Grondbeleid 

 

Besluit 

1. De herziening van de Nota Grondbeleid niet eerder op te starten dan nadat 

de herziene Structuurvisie is vastgesteld en deze wijziging aan te passen 

op de bestuurlijke jaaragenda. 

2. De raad hierover schriftelijk te informeren. De portefeuillehouder heeft 

mandaat de betreffende concept brief goed te keuren. 

4.b.5 

 

BB: Intentieovereenkomst samenwerking wegenbeheer 

 

Besluit 

1. In te stemmen met de intentieovereenkomst samenwerking wegenbeheer. 

2. In te stemmen met het machtigen van burgemeester M.M.D. Vermue-

Vermue (voorzitter VZG) om namens de gemeente Sluis de 

intentieovereenkomst met het Waterschap te ondertekenen. 

4.c.1 

 

ED: Afhandeling klacht van bewoners Kaai 29 te Sluis 

 

Besluit 

1. De bewoners van Kaai 29 te Sluis ontvankelijk te verklaren in hun klacht. 

2. Deze klacht, conform het advies van de klachtencommissie, ongegrond te 

verklaren. 
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3. Concept antwoordbrief aanpassen op puntjes zoals benoemd op het 

voorblad (clausule en naam steller). 

  

4.c.3 

 

ED: Principeverzoek Rijksweg 18b en 20 te Eede 

 

Besluit 

1. In principe medewerking te verlenen aan het omzetten van de bestemming 

Horeca op het perceel Rijksweg 18b te Eede ten behoeve van het realiseren 

van een Medisch- en sportbegeleidingscentrum met een sportwinkel en 

een beperkte horeca uitbating. 

2. In principe de bestemming Wonen op het perceel Rijksweg 20 te Eede te 

behouden ten behoeve van een woonfunctie. 

  

  

 


