Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 15-06-2021
Tijd: 9:00 – 14.05 uur
Locatie: Digitaal via Teams
Voorzitter: Burgemeester
3 - NOTA'S VOOR DE RAAD
3.a.1 - OND: RV: Dossier Brugse Vaart
Besluit:
1. In te stemmen met de overeenkomst (bijlage 6) en deze ter ondertekening aan te bieden aan
initiatiefnemer.
2. De gemeenteraad voor te stellen de derde herziening van de Nota bodembeheer voor de
landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen ongewijzigd vast te stellen.
3. Het onder besluitonderdeel 2 bedoelde voorstel enkel door te geleiden naar de raad als
vóórafgaand aan het presidium sprake is van een ondertekende overeenkomst als bedoeld in
besluitonderdeel 1.
4. In te stemmen met de communicatieparagraaf en het persbericht.
3.a.2 - OND: RV: Toeristische verhuur van woonruimte
Besluit:
1. De uitgangspunten uit het Ontwerpkader toeristische verhuur 2022 te onderschrijven.
2. De uitwerking in de ontwerp Leefbaarheidsverordening 2022 te onderschrijven.
3. De gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel het voorstel te doen om het
Ontwerpkader en de ontwerp Leefbaarheidsverordening vrij te geven voor inspraak.
4. In te stemmen met de communicatieparagraaf.
3.b.1 - BB: RV: Garantstelling coöperatie BOSS
Besluit:
1. In de cyclus van juli de gemeenteraad voorstellen over te gaan tot garantstelling middels
borgtocht voor een lening door Coöperatie BOSS voor verduurzamingsinvesteringen in
sportvoorzieningen in negen kernen (optie B). Dit met inbegrip van een
inspanningsverplichting door BOSS om waar mogelijk versneld af te lossen. Het college
spreekt daarnaast uit vinger aan de pols te willen houden ten aanzien van het toekomstgericht
beheer en onderhoud.
3.b.3 - BB: RV: Jaarverslag 2020, Begrotingswijziging 2021 en Begroting 2022 van de GR
Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
Besluit:
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van de GR Samenwerkingsverband Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer en de daarbij gevoegde 1e begrotingswijziging 2021 en de
conceptbegroting 2022.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van het Samenwerkingsverband.
3. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegd concept raadsvoorstel en –besluit.
4. Het presidium op 22 juni 2021 voorstellen dit dossier te verplaatsen van de cyclus september
2021 naar juli 2021. Dit in de wetenschap dat de besluitvorming in Hulst en Terneuzen ook
voor de zomer plaatsvindt.

5. Na behandeling door de gemeenteraad, het dagelijks bestuur van CVV met bijgaande
conceptbrief te berichten over de zienswijze van de gemeenteraad.
5 - NOTA'S VOOR DE RAAD
5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 8 juni 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 8 juni 2021 vaststellen.
5.a.2 - OND: Besluitenlijsten MT d.d. 26 mei 2021 en MT-nieuws d.d. 28 mei 2021
Besluit:
Kennis nemen van de besluitenlijsten van het MT d.d. 26 mei 2021 en het Nieuws uit het MT d.d. 28
mei 2021.
5.a.3 - OND: Besluitenlijsten MT d.d. 2 juni 2021 en MT-nieuws d.d. 4 juni 2021
Besluit:
Kennis nemen van de besluitenlijsten van het MT d.d. 2 juni 2021 en het Nieuws uit het MT d.d. 4 juni
2021.
5.a.4 - OND: Interne controleplan 2021
Besluit:
1. Instemmen met het interne controleplan 2021.
2. Gebruik maken van de afwijkingsbevoegdheid in paragraaf 3.6 van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid 2020 Zeeuws-Vlaanderen en aan Adlasz BV enkelvoudig onderhands
opdracht verstrekken om ondersteuning te verlenen bij het uitvoeren van de interne controles
(sociaal domein en overige processen) voor het boekjaar 2021.
5.a.5 - OND: 1e Bestuursrapportage 2021
Besluit:
1. Instemmen met de 1e bestuursrapportage 2021, met inachtneming van enkele laatste punten
op de i.
5.a.6 - OND: Jaarstukken 2020
Besluit:
1. Instemmen met de Jaarstukken 2020, met inachtneming van enkele laatste punten op de i.
5.a.7 - OND: Kadernota 2022-2025
Besluit:
2. Instemmen met de Kadernota 2022, met inachtneming van enkele laatste punten op de i.
5.b.1 - BB: Nieuwe overeenkomst afvalinzameling gemeentelijke voorzieningen
Besluit:

1.
2.
3.
4.

Het afvalinzamelingscontract met gemeente Terneuzen te beëindigen op 31 december 2021.
Het afvalinzamelingscontract met Renewi te beëindigen op 31 december 2021.
In te stemmen met het versturen van de contractbeëindigingsbrieven in bijlagen.
In te stemmen met het opzetten van een offerteonderzoek ten behoeve van de
afvalinzameling vanaf 1 januari 2022 bij gemeentelijke voorzieningen.

5.b.2 - BB: PGB jeugd
Besluit:
1. In te stemmen met het advies om te kiezen voor optie 3 en een afbouwregeling vorm te geven
voor de betrokken pgb-houders, met dien verstande dat het college er vanuit gaat dat
betrokkenen hierdoor niet met terugwerkende kracht negatieve gevolgen ondervinden.
5.b.3 - BB: Subsidieaanvraag VV IJzendijke in het kader van het Stimuleringsfonds Sport en
Cultuur Gemeente Sluis
Besluit:
In het kader van het Stimuleringsfonds Sport en Cultuur Gemeente Sluis een subsidie te verlenen aan
voetbalvereniging IJzendijke van € 459,38.
5.c.1 - ED: Principeverzoek toevoegen hotelfunctie aan Poort van Sluis
Besluit:
1. In principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een hotel ter plaatse van de
Poort van Sluis.
2. De initiatiefnemer hier per brief over te informeren.
5.c.2 - ED: Principeverzoek Vierhonderdpolderdijk 9 Cadzand
Besluit:
1. In principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een tweede
compensatiewoning op het perceel Vierhonderdpolderdijk 9 te Cadzand.
2. De initiatiefnemer per brief informeren.
5.c.3 - ED: Tussentijdse herziening dwangsombesluit, gericht tegen eigenaar van het perceel
Badhuisweg 1T te Cadzand
Besluit:
Het handhavingsbesluit van 19 januari 2021, ten laste van de eigenaar van het perceel Badhuisweg
1T te Cadzand, in te trekken.
5.c.4 - ED: Verplaatsen bouwtitels - Zwinstraat ongenummerd Retranchement
Besluit:
1. In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de verplaatsing van de twee
bestaande bouwtitels naar het perceel Zwinstraat ongenummerd te Retranchement.
2. In principe medewerking te verlenen aan de toepassing van de ruimte voor ruimte-regeling op
het perceel ’t Dijkske 1 te Eede.
3. In principe geen medewerking te verlenen aan de verplaatsing van de wegbestemde bouwtitel
op het perceel Boulevard de Wielingen 54 te Cadzand-Bad.
4. De initiatiefnemer per brief informeren over uw principebesluit.

