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Openbaar
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Tijd

9:00 - 12:45 uur

Locatie

Voormalige kantine Porthos

Voorzitter

Burgemeester

4

NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst college (OPENBAAR) d.d. 30 juni 2020

Besluit
Instemmen met de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d.
30 juni 2020.
4.a.2

OND: Besluitenlijst college (OPENBAAR) d.d. 2 juli 2020

Besluit
Instemmen met de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d.
2 juli 2020.
4.a.3

OND: Compenserende maatregelen Covid-19

Besluit
1. Kennis te nemen van de effecten van de brief van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake compensatiepakket
coronacrisis mede-overheden.
2. In te stemmen met de conceptbrief waarbij de raad geïnformeerd wordt
over de effecten van genoemde brief.
4.a.4

OND: Rechtzetten scheefheid achtervang Waarborgfons Sociale Woningbouw

Besluit
1. In de VNG raadpleging de volgende standpunten innemen:
a. Voorstel om de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor
de obligolening te hanteren: EENS.

b. Het toepassen per 1 januari 2021 van de marktwaarde van het DAEBbezit als verdeelsleutel voor nieuwe leningen (inclusief herfinancieringen):
EENS.
c. Het toepassen per 1 januari 2021 van de marktwaarde van het DAEBbezit als verdeelsleutel voor bestaande leningen: EENS.
2. De secretaris zal overeenkomstig dit besluit de digitale stem van het
college uitbrengen.
4.b.1

BB: Nota ZLM Tour 2021

Besluit
1. In principe akkoord gaan met het aanbod van Libéma Profcycling om als
gemeente Sluis in 2021 als etappeplaats te fungeren voor de ZLM Tour.
2. Bezien of na berekening tegemoet gekomen kan worden aan de
verwachtingen van de organiserende gemeente, en de daarmee gepaard
gaande kosten. Uitgangspunt voor het college blijft het uitsluitend verlenen
van hand- en spandiensten.
3. Libéma Profcycling als zodanig informeren.
4.b.2

BB: Bestuurlijke reactie conceptrapport Visitatiecommissie financiële
beheersbaarheid Sociaal Domein

Besluit
1. Kennis te nemen van het conceptrapport van de VNG Visitatiecommissie
financiële beheersbaarheid sociaal domein (bijlage 1).
2. In te stemmen met de bijgevoegde (concept) bestuurlijke reactie (bijlage 2)
en deze toe te zenden aan de Visitatiecommissie en toe te voegen als
bijlage VI in het eindrapport.
3. De voorgestelde tekstuele aanpassingen (bijlage 3) in een aparte bijlage toe
te zenden aan de Visitatiecommissie, met het verzoek om het eindrapport
op deze punten aan te passen en de definitieve versie (inclusief bestuurlijke
reactie en tekstuele aanpassingen) aan ons toezenden.
4. Het eindrapport door de Visitatiecommissie te laten presenteren en
toelichten tijdens:
a. Een collegevergadering in de maand september.
b. De commissie Samenleving/Middelen in oktober (toevoegen aan
bestuurlijke jaaragenda) en diezelfde dag aan de medewerkers van het
sociaal domein en de bestuurders en managers van de andere ZeeuwsVlaamse gemeenten (in twee aparte bijeenkomsten).
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5. De aanbevelingen, die in het eindrapport zijn gedaan, te betrekken bij de
vaststelling van het beleidsplan Sociaal Domein (oktober) en het op basis
daarvan (nog) op te stellen uitvoeringsplan.
4.b.3

BB: Uitstel zienswijze op conceptbegroting GR CVV 2021

Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek van het Samenwerkingsverband Collectief
vervoer.
2. In te stemmen met het verzenden van de conceptbrief waarin meegedeeld
wordt dat de zienswijze na 24 september 2020 zal worden toegestuurd.
3. Een afschrift van de brief aan het samenwerkingsverband via het
raadsinformatiebulletin ter kennis te brengen van de raadsleden.
4. De burgemeester zal hierover deze avond in het presidium mededeling
doen.
4.c.1

ED: Principeverzoek Deltastraat 22 Hoofdplaat

Besluit
In principe medewerking te verlenen aan het omzetten van de bestemming
Maatschappelijk in Wonen van het perceel Deltastraat 22 te Hoofdplaat.
4.c.2

ED: Ontwerpbestemmingsplan Woonpark Groenevelt II Sluis

Besluit
1. Kennis te nemen van de ingediende vooroverlegreacties.
2. In te stemmen met de overwegingen en conclusies zoals opgenomen in de
bij dit besluit behorende 'Notitie beantwoording vooroverlegreacties ten
behoeve van het voorontwerpbestemmingsplan 'Woonpark Groenevelt II
Sluis’'.
3. Het voorontwerpbestemmingsplan gewijzigd verder in procedure te laten
brengen als ontwerpbestemmingsplan en volgens de wettelijke termijn ter
inzage leggen.
4. Aanvrager op de hoogte brengen van dit besluit.
5. De gemeenteraad middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte brengen
van dit besluit.
4.c.3

ED: Handhaving tegen eigenaren autoboxen Vinkenstraat 1 t/m 11 te Cadzand
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Besluit
1. Handhavend op te treden tegen de eigenaren van de autoboxen op de
percelen Vinkenstraat 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1-1A te Cadzand wegens
illegaal gebruik, door uw voornemen kenbaar maken om hen een last onder
dwangsom op te leggen.
2. De burgemeester zal dit besluit deze avond ter kennis brengen van het
presidium.

4.c.4

ED: Voorstel voor het verlenen van een "verklaring van geen bezwaar” inzake
gebruik perceel te Schoondijke t.b.v. opstijgen met paramotor

Besluit
1. Een verklaring van geen bezwaar te verlenen voor het opstijgen/landen met
een paramotor vanaf een perceel te Schoondijke.
2. Bijgaande brief te verzenden.
4.c.5

ED: Voorstel tot een tijdelijke verkeersmaatregel inzake het instellen van een
parkeerschijfzone op het amfitheater, Weegbrugweg ong. te Breskens

Besluit
1. Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen, rekening houdend met het
bepaalde in artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het
Wegverkeer 1990 (BABW-1990), voor het dagelijks instellen van een
parkeerschijfzone (blauwe zone) op het amfitheater aan de Weegbrugweg
ong. te Breskens.
2. Gelijktijdig overgaan tot het opstarten van de procedure voor het nemen
van een verkeersbesluit ingevolge het bepaalde in artikel 12 BABW inzake
het (definitief) instellen van een parkeerschijfzone op vorengenoemde
locatie.
4.c.6

ED: Verplaatsen bouwtitels - Golepoldersedijk ongenummerd Breskens

Besluit
1. Slechts in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een
woning op het perceel Golepoldersedijk ongenummerd te Breskens in ruil
voor de sloop van agrarische opstallen op het perceel Hoofdplaatseweg 13
te Breskens, mits geïnvesteerd wordt in ruimtelijke kwaliteitswinst door de
aanleg van landschapsnatuur.
2. De initiatiefnemer per brief informeren.
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3. De verzamelbrief aan de gemeenteraad verzenden waarin de 5 behandelde
dossiers vermeld worden. In de brief opnemen dat een zesde dossier in
behandeling is.
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