Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 22-06-2021
Tijd: 9.00 – 13.00 uur
Locatie: Digitaal via Teams
Voorzitter: Burgemeester
Toelichting: Wethouder Werkman heeft de vergadering van 09.10 uur bijgewoond
3 - NOTA'S VOOR DE RAAD
3.a - Raadsbrief ENSIA
Besluit:
1. Instemmen met de raadsbrief en bijlagen over ENSIA, met inachtneming van een aanvulling
in de brief.
3.c - Bestuurlijke jaaragenda
Besluit:
1. Het college neemt kennis van de bestuurlijke jaaragenda.
5 - NOTA’S OPENBAAR
5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 15 juni 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 15 juni 2021 vaststellen.
5.a.2 - OND: Nota Aanpassing achtervangovereenkomst WSW/Gemeente
Besluit:
De nieuw ontwikkelde achtervangovereenkomst goed te keuren en te ondertekenen.
5.b.1 - BB: Beantwoording vragen omwonenden zonneparken Oostburg
Besluit:
1. De beantwoording van de vragen te verspreiden naar de omwonenden.
5.b.2 - BB: Bijdrage online platform voor maatschappelijke initiatieven MAEX Zeeland
Besluit:
1.
2.
3.
4.

Kennis te nemen van de informatie betreffende MAEX Zeeland.
Voor dit jaar een bijdrage beschikbaar te stellen ten behoeve van MAEX Zeeland.
De bijdrage ten laste te brengen van het budget Decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling.
De bekendheid van het initiatief verder proberen te vergroten.

5.b.4 - BB: Herontwikkeling Fletcher hotel Nieuwvliet-Bad
Besluit:

1. Kennis te nemen van de ingediende en aangepaste ontwerpen voor herontwikkeling van het
Fletcher hotel te Nieuwvliet-Bad.
2. Kennis te nemen van de adviezen van de toetsingscommissie aangaande deze ontwerpen.
3. De adviezen van de toetsingscommissie over te nemen en dus niet in te stemmen met het
voorliggende ontwerp als basis voor een planologische procedure.
4. Dit besluit middels brief kenbaar maken richting de initiatiefnemer.
5.b.5 - BB: NT2 onderwijs
Besluit:
1. In te stemmen met het verstrekken van een subsidie aan SCOBA ten behoeve van het
ondersteunen en doorontwikkelen van het NT2 onderwijs.
2. In te stemmen met het verstrekken van een subsidie aan Stichting Escaldascholen ten
behoeve van het ondersteunen en doorontwikkelen van het NT2 onderwijs.
3. Beide schoolbesturen schriftelijk in kennis stellen van het besluit.
4. Mededeling van het besluit doen aan de gemeenteraad (commissie Samenleving/Middelen).
5.b.6 - BB: Onderzoek cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning 2020
Besluit:
1. Kennis nemen van de resultaten van het onderzoek cliëntervaring Wet maatschappelijke
ondersteuning 2020.
2. De resultaten van het onderzoek ter info aanbieden aan de gemeenteraad.
3. De resultaten van het onderzoek ter info aan te bieden aan de Raad voor maatschappelijke
en demografische ontwikkeling.
4. De resultaten van het onderzoek ter info aan te bieden aan de Adviesraad Sociale Zaken.
5. De resultaten van het onderzoek cliëntervaring Wmo aanleveren bij het ministerie van VWS
via www.aanleveringwmo.nl.
6. In te stemmen met publicatie van de resultaten op de website www.waarstaatjegemeente.nl.
5.b.7 - BB: Regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024
Besluit:
1. In te stemmen met het Regionale programma Laaggeletterdheid Zeeland 2021-2024 en dit
besluit mee te delen in het OZO-overleg Arbeidsmarkt en Participatie op 6 juli 2021.
2. Na besluitvorming in het OZO-overleg mededeling doen aan de gemeenteraad.
5.b.8 - BB: Subsidieaanvraag Kleuterkansgroep Terneuzen
Besluit:
1. In te stemmen met het plan van aanpak ‘Kleuterkansgroep’.
2. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief om beslispunten 1 en 2 te communiceren aan de
gemeente Terneuzen.
3. Mededeling van dit besluit doen aan de gemeenteraad (commissie Samenleving/Middelen).
5.b.9 - BB: Tussenrapportage Erfgoed Zeeland
Besluit:
1. Kennisnemen van de tussenrapportage.
2. In navolging van het collegebesluit van 22 december 2020, de inkoop-adviseur opdracht te
geven om in samenwerking met de teamleider Beleid de aanbesteding van de taken op het
gebied van monumenten vorm te geven en te realiseren.

5.b.10 - BB: Aanschaf strandmatten in het kader van de lokale agenda toegankelijk Sluis
Besluit:
1. In te stemmen met de aanschaf van strandmatten in het kader van de lokale agenda
toegankelijk Sluis.
2. De hiermee gemoeid gaande kosten dekken uit het budget voor het aanpassen van de
openbare ruimte.
3. Mededeling van dit besluit doen aan de gemeenteraad (commissie Samenleving/Middelen).
5.b.11 - BB: Voorstel tot nummeren atelier Ringdijk Noord 5 te Cadzand
Besluit:
1. Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften:
a. Het bezwaarschrift tegen afwijzen verzoek tot toekennen adres voor een atelier aan
de Ringdijk Noord 5 te Cadzand ontvankelijk en gegrond verklaren.
b. Het huisnummerbesluit van 4 maart 2020 intrekken en een nieuw huisnummerbesluit
nemen waarbij het atelier wordt afgebakend als verblijfsobject en hieraan het adres
Ringdijk Noord 5 met huisnummertoevoeging 001 te (4506 HB) Cadzand toekennen.
2. Betrokkene schriftelijk van dit besluit in kennis stellen.
5.c.1 - ED: Voorstel om de 1e wijziging van het Marktreglement gemeente Sluis 2020 vast te
stellen
Besluit:
1. De 1e wijziging van het Marktreglement gemeente Sluis 2020 vast te stellen.
2. Uw besluit te publiceren.
3. Uw besluit in werking te laten treden de dag na publicatie.
5.c.2 - ED: Rijksweg 18b Eede
Besluit:
1.
2.
3.
4.
5.

Kennis nemen van het ontwerpbestemmingsplan Rijksweg 18b te Eede.
Het ontwerpbestemmingsplan vrijgeven voor de ontwerpprocedure.
Het ontwerpbestemmingsplan via de wettelijk voorgeschreven kanalen publiceren.
Het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage leggen.
Initiatiefnemer en gemeenteraad informeren over de ter inzage legging.

