
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 06-12-2022 
Tijd: 9.00 - 12.35 uur  

Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: Burgemeester 
 

6 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

6.c - Concept D-brief Duurzaam Groede 
 
Besluit: 

 
1. Het college is akkoord met de brief. 
2. De brief uiterlijk 9 december 2022 in de ochtend getekend aanleveren bij de griffie, ter 

plaatsing bij de D-stukken van de commissie Samenleving/Middelen op 13 december 2022. 
 

8 - NOTA'S OPENBAAR  

 

8.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 29 november 2022 

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 29 november 2022 vaststellen. 
 

8.b.1 - BB: Continueren Jeugdmonitor Zeeland voor de periode 2022-2025 

 
Besluit: 
 

1. Niet in te stemmen met de continuering van de Jeugdmonitor Zeeland voor de periode 2022–

2025. 
2. Het college informeren over de besluitvorming bij de andere Zeeuwse gemeenten. 

 

8.b.2 - BB: Onderzoek cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning 2021 

 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek cliëntervaring Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2021. 

2. De resultaten van het onderzoek, door middel van bijgevoegde conceptbrief, ter info aan te 

bieden aan de raad. 
3. De resultaten van het onderzoek, door middel van bijgevoegde conceptbrief, ter info aan te 

bieden aan de Raad voor maatschappelijke en demografische ontwikkeling. 
4. De resultaten van het onderzoek cliëntervaring Wmo aanleveren bij het ministerie van VW S 

via www.aanleveringwmo.nl. 
5. In te stemmen met publicatie van de resultaten op de website www.waarstaatjegemeente.nl.  

 

8.b.3 - BB: Voortzetting Zeelandscan 2022-2023 
 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met continuering van de Zeelandscan en met de financiering, op voorwaarde 

dat de Provincie ook bijdraagt in de kosten (één-veertiende deel). 
2. In te stemmen met het verzoek om de Zeeuwse werkgroep en daarmee de communicatie 

over de Zeelandscan opnieuw te activeren. 
3. jaarlijkse kosten dekken uit het budget eerstelijnsloket/uitvoeringskosten Wmo. 

 
 



8.b.6 - BB: Prestatieafspraken Woongoed ZVL 2023 
 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met het Concept Bod 2023 (Versie 03) van Woongoed ZVL op basis van de 

Strategische Prestatieafspraken 2016-2020. Het college vraagt daarbij (extra) aandacht voor 
flexwonen en verduurzaming. 

2. Wethouder Van Oostenbrugge-Bertou als portefeuillehouder Wonen te machtigen tot 
afhandeling, inclusief de ondertekening, hiervan over te gaan. 

 

8.b.7 - BB: Voorstel tot extra aanvraag vanuit onderwijsachterstandenbudget 
 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met het subsidieverzoek vanuit de schoolbesturen en kinderopvang. 
2. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde conceptbeschikking aan Elevantio, 

Kinderopvang Zeeuws- Vlaanderen en Escalda. 
  

8.b.8 - BB: Zeeuwsbrede uitrol van de Zeeuws-Vlaamse klimaatatlas 

 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het Zeeuws breed uitrollen van de Zeeuws-Vlaamse klimaatatlas met 

labelsystematiek. 
2. Het uitgekeerde bedrag terug te storten op de posten Duurzaamheid en Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP) volgens de verdeling die in 2020 is aangehouden voor het opstellen van 
het iReport.  

3. Na het OZO overleg op 14 december 2022, als helder is hoeveel gemeenten meedoen, een 
kort bericht opnemen in het infobulletin van de gemeenteraad. 

 

8.c.1 - ED: Ontwerpbestemmingsplan Julianastraat 21 Schoondijke 
 
Besluit: 

 
1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Koningin Julianastraat 21, Schoondijke’ (met kenmerk 

NL.IMRO.1714.bpknjulianastrt21-ON01) voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. 
2. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen. 
3. De initiatiefnemer per brief op de hoogte te stellen. 

 

8.c.2 - ED: Principeverzoek Prinses Beatrixstraat 13-15, Schoondijke 
 
Besluit: 
 

1. In principe geen medewerking verlenen aan het realiseren van 14 garageboxen op het 
perceel Prinses Beatrixstraat 13-15, Schoondijke. 

2. De initiatiefnemer hiervan op de hoogte te stellen door middel van bijgevoegde brief.  
 

8.c.3 - ED: Verzoek slopen schuur Vierhonderdpolderdijk 4 Cadzand 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het verzoek om de schuur op het perceel Vierhonderdpolderdijk 4 te 
Cadzand te mogen slopen voor de vaststelling van het wijzigingsplan ‘Vierhonderdpolderdijk 4 

Cadzand’. 
2. De initiatiefnemer schriftelijk te informeren.  

 
 
 
 

 
 
  



8.c.4 - ED: Principeverzoek Sincfal 18 Cadzand-Bad 
 
Besluit: 

 
1. In principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor het realiseren van een 

recreatiewoning. 
2. De initiatiefnemer informeren van uw besluit aan de hand van bijgevoegde brief.  

 

8.c.5 - ED: Principeverzoek woningbouw Zwinstraat ong. Retranchement 

 
Besluit: 
 

1. In principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie van vijf woningen op het perceel 

Zwinstraat ong. te Retranchement. 
2. De initiatiefnemer per brief te informeren. 

 

8.c.6 - ED: Verzoek om handhaving inzake illegale bouwwerkzaamheden Aardenburg 

 
Besluit: 
 

1. Het verzoek om handhaving niet verder in behandeling te nemen omdat de vereniging niet is 
aan te merken als belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

2. De verzoeker middels een brief op de hoogte te stellen.  

 
 
 


