Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 20-10-2020
Tijd: 9:00 – 14:00 uur en 15:00 – 15:45 uur
Locatie: Teams
Voorzitter: Burgemeester
2 - NOTA'S VOOR DE RAAD
Besluit:
Vergaderingen oktober
1. De burgemeester koppelt terug dat bij de leden van het presidium is geïnformeerd naar de
gewenste vergadervorm voor de vergaderingen die deze maand nog gepland zijn.
2. De komende vergaderingen vinden als volgt plaats:
a. De commissie Samenleving/Middelen op 20 oktober 2020 vindt fysiek plaats. Het
wordt op prijs gesteld dat hierbij per fractie slechts één persoon aanwezig is.
b. De technische toelichting op de begroting/2e Berap plus de informatiecarrousel P&O
op 26 oktober 2020 vinden digitaal plaats.
c. De raadsbrede commissie Samenleving/Middelen op 27 oktober 2020 vindt fysiek
plaats. Gevraagd is kritisch naar de afvaardiging per fractie te kijken, zodat deze zo
beperkt mogelijk is.
d. De besluitvormende raadsvergadering op 29 oktober 2020 vindt fysiek plaats.
e. In het presidium op 3 november 2020 worden vervolgafspraken gemaakt.
3. Het college zal steeds per vergadering beoordelen welke aanwezigheid van college en MT
gewenst is.
2.a.1 - OND: RV Nota septembercirculaire 2020
Besluit:
1. Akkoord met de raadsbrief. Ten aanzien van de corona-gerelateerde gelden vindt het college
het van belang dat deze met het label ‘corona’ inzichtelijk blijven in de algemene middelen.
Desgevraagd kan hierop een beroep worden gedaan ter compensatie van gemaakte kosten in
het kader van corona.
2. Uiterlijk 23 oktober 2020, 12.00 uur doorleveren aan de griffie ter plaatsing op de agenda van
de commissie Samenleving/Middelen op 27 oktober 2020.
2.a.2 - OND: RV Rapportage COVID-19 oktober 2020
Besluit:
1. Akkoord met de rapportage. Deze rapportage uiterlijk 23 oktober 2020, 12.00 uur doorleveren
aan de griffie ter plaatsing op de agenda van de commissie Samenleving/Middelen op 27
oktober 2020.
2.b.1 - BB: RV inburgering
Besluit:
1. Akkoord gaan met de voorgestelde beleidsuitgangspunten, routekaart en financieel kader
inburgering.
2. Het college vindt het van belang dat de inkomsten en uitgaven periodiek gemonitord worden.
Het heeft de voorkeur dit te doen in samenhang met de systematiek die opgezet wordt voor
de brede monitoring op het beleidsplan sociaal domein. In afstemming met de
portefeuillehouder(s) bezien of dit mogelijk is.

3. Aan de griffie voor de raadscyclus van november 2020. Het dossier op dat moment eveneens
ter informatie aanbieden aan de OR.
4. Het onderwerp in de commissie Samenleving/Middelen introduceren met een ambtelijke,
informatieve presentatie. Deze presentatie toevoegen aan de bestuurlijke jaaragenda.
2.c.1 - ED: RV Coördinatieregeling en watervergunning Project Noordzee-De Wielingen
Besluit:
1. In principe akkoord te gaan met de ontwikkeling op de percelen Noordzee – De Wielingen.
2. Als voldaan wordt aan alle voorwaarden uit het collegebesluit van 14 juli 2020 de
bestemmingsplanprocedure te starten.
3. In te stemmen met de conclusie uit de aanmeldnotitie m.e.r. dat een milieueffectrapportage
niet nodig is.
4. De raad voor te stellen te besluiten:
a. Het coördinatiebesluit van 28 februari 2019 voor de ontwikkelingen Boulevard de
Wielingen 60-65 (Roode Wielingen) en Noordzeestraat 2 (Hotel Noordzee) te
Cadzand-Bad in te trekken.
b. De gemeentelijke coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wro van toepassing te
verklaren op:
i. De voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan Noordzee-De
Wielingen (Noordzeestraat 2 en Kanaalweg 1 te Cadzand-Bad).
ii. De benodigde omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen en
overige activiteiten nodig ter verwezenlijking van dit project.
iii. De overige uitvoeringsbesluiten, passend binnen dit project, zoals een
watervergunning en een ontheffing in het kader van de Wet
natuurbescherming.
2.d.a - Actiepunten commissie Ruimte/AB
Besluit:
1. Het college neemt de actiepunten en toezeggingen door van de commissie Ruimte/AB d.d. 13
oktober 2020.
2.d.b - Voorbereiding commissie Samenleving/Middelen
Besluit:
1. Het college bereidt de agenda voor van de commissie Samenleving/Middelen.
2. Met uitzondering van wethouder Ploegaert zullen alle collegeleden aanwezig zijn. Daarnaast
wordt de aanwezigheid van de secretaris en één afdelingshoofd gevraagd. De secretaris zal
deze aanwezigheid doorgeven aan de griffie.
3. Mevrouw Exalto van FNV maakt deze avond gebruik van het inspreekrecht om haar brief over
Dethon toe te lichten. Zij heeft voorafgaand aan de commissie een kort overlegmoment met
wethouder Poissonnier gevraagd. De wethouder is daartoe bereid. De secretaris vraagt de
heer De Maaijer hierbij (telefonisch) aan te sluiten.
4 - NOTA’S OPENBAAR
4.a.1 - OND: Besluitenlijst openbaar collegevergadering 13 oktober 2020
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 13 oktober 2020 vaststellen.
4.b.1 - BB: Jaarverslag 2019 Woongoed
Besluit:

1. Kennisnemen van het Jaarverslag 2019 van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.
2. Het Jaarverslag ter kennisname toezenden aan de gemeenteraad via het infobulletin.
4.b.4 - BB: Huur van grond aan de Jhr. de Brauwstraat te Groede voor het plaatsen van
speeltoestellen
Besluit:
Medewerking te verlenen aan de huur "om niet" van grond van Stichting Woongoed ZeeuwsVlaanderen gelegen aan de Jhr. de Brauwstraat te Groede voor het plaatsen van een aantal
speeltoestellen.
4.b.5 - BB: Antwoordbrief aan Lightsource BP inzake zonneparken Deltahoek en Technopark
Besluit:
Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief gericht aan Lightsource BP als antwoord op haar brief d.d.
2 oktober 2020.
4.b.6 - BB: Inschakelen Nijbod Consultancy Beheer en Onderhoud BV te Eindhoven bij de
overdracht van de woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens aan Woongoed ZeeuwsVlaanderen
Besluit:

1. Het proces om te komen tot overdracht van de woonwagenstandplaatsen en
huurwoonwagens aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen op te starten.
2. In te stemmen met de offerte d.d. 17 september 2020 van Nijbod Consultancy Beheer en
Onderhoud BV te Eindhoven inzake het begeleiden van het overdrachtsproces.
3. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen te informeren over het opstarten van het overdrachtsproces
en verzoeken de helft van de door Nijbod geoffreerde kosten voor haar rekening te nemen.
4. Nadat de instemming van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is verkregen aan Nijbod
Consultancy Beheer en Onderhoud BV te Eindhoven opdracht te verstrekken om het
overdrachtsproces te begeleiden.
5. Ten behoeve van de voorbereiding van de overdracht een werkgroep in te stellen waarin de
gemeente, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en Nijbod participeren.
4.c.2 - ED: Intrekken tijdelijke verkeersmaatregel deels afsluiten centrum kern Sluis
Besluit:
1. Uw besluit van 8 september 2020 tot het instellen van een tijdelijke verkeersmaatregel voor de
kern Sluis waarbij het centrum deels werd afgesloten voor verkeer, in te trekken per 21
oktober 2020.
2. Uw besluit publiceren.
3. De stadsraad hiervan ambtelijk op de hoogte stellen.
4.c.3 - ED: Kennisname brief inzake interbestuurlijk toezicht brandveiligheid gevels
Besluit:
1. Kennis te nemen van het herhaalde verzoek van de minister van Binnenlandse zaken en
Koninkrijkrelaties om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er
vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de
brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid
te waarborgen.
2. Geen verdere actie te ondernemen, aangezien de inventarisatie en de opvolging daarvan is
afgerond.
3. De gemeenteraad hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

4.c.4 - ED: Afhandeling bezwaarschrift van ZorgSaam, gericht tegen een dwangsombesluit
Besluit:
Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften:
1. ZorgSaam ontvankelijk verklaren in haar bezwaar.
2. Dit bezwaar ongegrond verklaren.
3. Het bestreden besluit in stand laten met nadere aanvulling van de rechtsgrond waarop het
bestreden besluit rust.
4.c.5 - ED: Afhandeling verzoek om handhaving, vanwege overlast afkomstig van de percelen
Weststraat 8, 9 en 11 te Schoondijke
Besluit:
1. De verzoeken om handhaving, afkomstig van de bewoners van de percelen Nijverheidsstraat
19, 21 en 27 te Schoondijke af te wijzen.
2. De concept brieven aan verzoekers versturen.
3. Motel West actief informeren dat deze verzoeken om handhaving zijn ingediend.

