Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 26-10-2021
Tijd: 9.00 – 13.10 uur
Locatie: Kamer burgemeester
Voorzitter: Burgemeester
4 - NOTA'S VOOR DE RAAD
4.a - BB: RV Financiering streekpromotie
Besluit:
1. Kennis nemen van de ontwikkelingen rondom de oprichting van de stichting Gastvrij ZeeuwsVlaanderen en de gemeenteraad hierover informeren.
2. Het overzicht van de wijze waarop ondernemers bijdragen aan streekpromotie voor te leggen
aan de gemeenteraad.
3. De raad op basis van deze onderbouwing hierbij verzoeken om het volledige budget voor
2022 beschikbaar te stellen aan de Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen en het college het
mandaat te geven om prestatieafspraken voor 2022 vast te leggen.
4. In de prestatieafspraken concrete cofinancieringsbijdragen opnemen met betrekking tot
persbewerking, advertising, uitgave producten en vrijwillige inzet. De stichting legt hierover
jaarlijks verantwoording af. Ingezet moet niet enkel worden op de verbinding met toeristische
ondernemers, maar ook op verbinding met andere sectoren. De stichting heeft hierbij een
aanjaagfunctie.
5. De intentie is om voor de periode 2023 tot en 2026 meerjarige subsidieafspraken te maken
aan de hand van het nog op te stellen werkplan en de meerjarenbegroting. Hierbij inzichtelijk
maken of een vouchersysteem kan bijdragen aan het versterken van de doelstellingen van het
beleid (spreiding, beleefbaar achterland) enerzijds en aan het vergroten van de bijdragen
vanuit de markt anderzijds.
6. Een gesprek met de supermarkten organiseren ten aanzien van hun bijdrage aan promotie.
Hierbij de insteek te kiezen om bijdragen van supermarkten aan promotie te laten verlopen via
de ondernemersverenigingen.
4.b - Antwoordbrief commissie Samenleving/Middelen
Besluit:
1. Het college bespreekt de concept antwoordbrief
2. Wethouder Werkman en de secretaris krijgen mandaat om de brief af te ronden.
4.c - RV OND: Begrotingswijziging 2021 Sabewa Zeeland
Besluit:
1. Het college bespreekt het concept raadsvoorstel.
2. Wethouder Werkman en de secretaris krijgen mandaat om het raadsvoorstel af te ronden.
4.d - OND: Septembercirculaire
Besluit:
1. Het college bespreekt de concept raadsbrief.
2. Wethouder Werkman en de secretaris krijgen mandaat om de brief af te ronden.

4.e - Presentatie presidium Belfort
Besluit:
1. Het college stemt in met de concept presentatie voor het presidium op 3 november 2021 over
de inrichting van de raadzaal.
2. Voor het presidium op 30 november 2021 wordt de notitie voorbereid over het vlaggen en de
verlichting.
6 - NOTA'S OPENBAAR
6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 19 oktober 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 19 oktober 2021 vaststellen.
6.a.2 - OND: Werkproces verkeersbesluiten
Besluit:
1. Ten behoeve van verkeersbesluiten inhoudende het instellen van een parkeerverbod voor
niet-elektrische voertuigen ten behoeve van het plaatsen van een laadpaal voor elektrische
voertuigen, vanaf heden:
a) geen voorgenomen besluit te publiceren en de zienswijzefase over te slaan.
b) mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder verkeer, en indien noodzakelijk haar
plaatsvervanger, tot het nemen van besluiten.
6.b.1 - BB: Onderbruikleenovereenkomst Bolwerk
Besluit:
1. Akkoord gaan met het ter beschikking stellen van een drietal replica Spaanse Helmen aan
Museum Het Bolwerk middels een (onder)bruikleenovereenkomst.
2. Akkoord gaan met het ter beschikking stellen van de maquette van de middeleeuwse haven
van Sluis aan Museum Het Belfort.
6.b.2 - BB: Verlengen van de bruikleenovereenkomst skelet
Besluit:
1. Akkoord gaan met het verlengen van de bruikleenovereenkomst voor het skelet in het huidig
archeologisch museum Aardenburg.

