Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

30-06-2020

Tijd

9:00 - 13:10 uur

Locatie

Spreekkamer P010

Voorzitter

1e loco burgemeester (P. Ploegaert)

Toelichting

De burgemeester heeft deze vergadering niet bijgewoond (verlof).
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NOTA'S VOOR DE RAAD

2.a

RV: OND: 7e programmawijziging 2020

Besluit
1. In stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 7e
programmawijziging 2020 en deze aanbieden voor besluitvorming in de
raad van 2 juli 2020.
2. De 7e taakveldenwijziging 2020 vaststellen.
2.b

Raadsbrief voortgang toeristische verhuur

Besluit
1. Instemmen met de concept raadsbrief over de voortgang van het dossier
toeristische verhuur.
2. Deze verzenden aan de gemeenteraad en opvolgen in de vergadering van
het presidium op 7 juli 2020.
3. Bestuurlijke jaaragenda overeenkomstig aanpassen.
2.c

Antwoordbrief raadsvraag lobbyflyer Zeeuwse overheden

Besluit
Het college stemt in met de concept antwoordbrief aan de fractie Nieuw
Gemeentebelang op de vraag over de lobbyflyer Zeeuwse overheden.

2.d

Raadsbrief verantwoording ENSIA

Besluit
1. Het college stemt in met de concept raadsbrief en bijlagen over de
horizontale verantwoording ENSIA 2019.
2. Compliment wordt uitgesproken voor het feit dat de gemeente op orde is.
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4.a.1

NOTA'S OPENBAAR

OND: Besluitenlijst collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 23 juni 2020

Besluit
De openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 23 juni 2020
vaststellen.
4.a.2 OND: Besluitenlijst collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 25 juni 2020

Besluit
De openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 25 juni 2020
vaststellen.
4.a.3

OND: Nota Meicirculaire 2020

Besluit
1. Kennis te nemen van de effecten van de Meicirculaire Gemeentefonds 2020
inclusief Decembercirculaire 2019.
2. De cijfers van de meicirculaire 2020 op te nemen in de begroting 2021
alsmede in de 2e bestuursrapportage 2020.
3. De taakmutaties c.q. decentralisatie-uitkeringen op te nemen als stelpost
in de begroting 2020 en volgende jaren.
4. Wethouder Werkman heeft mandaat de aangepaste brief goed te keuren.
Deze brief uiterlijk woensdagmorgen 1 juli 2020 aan de gemeenteraad
verzenden.

Pagina 2

4.b.1

BB: Voortgang motie duurzame parkeerterreinen

Besluit
1. Kennis nemen van de stand van zaken van de motie duurzame
parkeerterreinen.
2. Wethouder De Feijter heeft mandaat de eindversie van de brief goed te
keuren.
4.b.2

BB: Principeuitspraak gemeentelijke bijdrage aan verbeteren verkeersveiligheid
Boerenhol

Besluit
1. Het college wil actief meewerken aan oplossende maatregelen om de
verkeersveiligheid in Boerenhol te verbeteren.
2. In dat kader is het college bereid om een financiële bijdrage van € 50.000
te doen aan de provincie Zeeland voor het realiseren van oplossende
maatregelen in 2023. Deze middelen vloeien voort uit de Kadernota 20202023, onderdeel verkeersveiligheid.
3. Het college van Gedeputeerde Staten en de gemeenteraad hierover
schriftelijk informeren.
4. Wethouder De Feijter heeft mandaat de aangepaste brieven goed te keuren.
4.b.3

BB: Nota Onderhoud sportveld Eede

Besluit
1. De betreffende bomen van de sportveldaccommodatie van SV Eede,
grenzend aan de percelen in de Brieversstraat in Eede laten controleren via
de Visual Tree Assessment methode en alle maatregelen die daar uit
voortkomen uitvoeren.
2. De heer Gijsel hierover schriftelijk informeren.
3. Wethouder De Feijter heeft mandaat de aangepaste brief goed te keuren.
4.b.4

BB: Deelname Zomer-VVE in Zeeuws-Vlaanderen

Besluit
1. Kennis nemen van de regeling Zomer-VVE Zeeuws-Vlaanderen.
2. Deelnemen aan dit Zeeuws-Vlaamse project op onze VVEkinderopvanglocaties.
3. Verzenden van bijgevoegde conceptbrief aan de VVEkinderopvangorganisaties.
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4. Financiering van de Zomer-VVE uit de begrotingspost
onderwijsachterstandenbeleid.
4.c.1

ED: Principeverzoek Herenweg Noord 3 Aardenburg

Besluit
In principe medewerking te verlenen om het bouwvlak van het perceel
Herenweg Noord 3 te Aardenburg te vergroten naar 2 hectare. Op grond van
8.7.1 Vergroting of vormverandering bouwvlak grondgebonden agrarisch
bedrijf.
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