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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 3 juni 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 3 juni 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.2

OND: Jaarstukken 2018 t.b.v. technische voorlichting op 20 juni

Besluit
1. Het college neemt kennis nemen van de concept Jaarstukken 2018, en
verleent wethouder Werkman mandaat om de laatste tekstuele aanpassingen
door te voeren (toets op de bestuurlijke jaaragenda).
2. Na afronding van de stukken mogen deze verspreid worden onder de
raadsleden ten behoeve van de technische voorlichting op 20 juni 2019.
Parallel eveneens aanbieden aan de OR. In de technische voorlichting
meenemen wat de stand van zaken is van de nu nog ontbrekende zaken.
3. Wethouder Werkman zal later bij de technische voorlichting aanschuiven.
4.b.1

BB: KWOZ AVG

Besluit
1. Besluiten om in te stemmen met het Kwalitatief Woning Onderzoek Zeeland
en in dit kader:

a. Een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Zeeland sluiten.
b. Een verwerkingsovereenkomst met de Stec Groep sluiten.
c. De provincie Zeeland volmacht verlenen voor het gebruik maken van de
gemeentelijke gegevens ten behoeve van dit onderzoek.
2. Naar aanleiding van: het college informeren wie er namens de regio ZeeuwsVlaanderen zitting heeft in de ambtelijke werkgroep (artikel 3.2 van de
samenwerkingsovereenkomst).
4.b.2

BB: Renovatie natuurgrasveld Breskense Korfbal Club tot kunstgrasveld

Besluit
1. Akkoord gaan met het aanwenden van het renovatiebedrag van € 50.000
t.b.v. gemeentelijke sportvelden voor de renovatie van het natuurgrasveld van
BKC tot een kunstgrasveld.
2. De Coöperatie BOSS informeren conform de bijgevoegde brief.
4.b.3

BB: strategische agenda voor toerisme Zeeland 2020-2030

Besluit
1. Het college bespreekt dit voorstel uitvoerig, mede in relatie tot de
berichtgeving over de financiële situatie van de VVV Zeeland en het nog nader
te nemen collegebesluit over de subsidierelatie voor 2020.
2. Na ampele overweging wordt besloten:
a. In te stemmen met de strategische agenda toerisme voor Zeeland 20202030 met daaraan gekoppeld de uitvoeringsagenda voor de periode 20202023.
b. In te stemmen met het gebruik van deze strategische agenda als basis voor
de herziening van de recreatievisie (als onderdeel van krachtig verbonden).
c. Naast de terugkoppeling aan de VZG tevens een brief verzenden aan de VVV
Zeeland waarin verwoord wordt dat dit besluit los moet worden gezien van de
subsidierelatie, waarover op korte termijn een separate uitspraak volgt.
4.b.4

BB: Verlengen overeenkomsten met Coöperatie Beheer en Onderhoud
Sportveldaccommodaties Gemeente Sluis U.A. en de voetbalvereniging
Breskens

Besluit
1. In navolging van de Coöperatie BOSS en vv Breskens akkoord gaan met de
verlenging van overeenkomsten inzake het beheer en onderhoud van de
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sportveldaccommodaties door de Coöperatie BOSS voor de periode 1 januari
2018 t/m 31 december 2022, met dien verstande dat bij de gemeentejurist
getoetst wordt of het voorgestelde instrument (verlengen met terugwerkende
kracht) juridisch wenselijk is.
2. Indien dit niet het geval zou zijn, portefeuillehouder informeren en
aangeven welke lijn dan wel gevolgd moet worden.
3. Indien dit wel het geval is:
a. akkoord gaan met de begeleidende brieven aan de Coöperatie BOSS en
voetbalvereniging Breskens.
b. de raad informeren over uw besluit.
4.c.1

ED: Brief wethouder Economische Zaken gemeente Bunschoten inzake
problematiek schaarse vergunningen.

Besluit
1. Kennisnemen van de brief.
2. Actualiteiten rondom schaarse vergunningen volgen.
3. Vooralsnog niet anticiperen t.a.v. schaarse vergunningen voor de
weekmarkten in de gemeente Sluis.
4.c.2

ED: Gezamenlijke opdracht van de Zeeuwse gemeenten tot inventarisaties
asbestdaken, potentie tot het installeren van zonnepanelen en geïnstalleerde
zonnepanelen in Zeeland.

Besluit
Akkoord te gaan met een gezamenlijke opdracht van de Zeeuwse gemeenten
tot inventarisaties asbestdaken, potentie tot het installeren van zonnepanelen
en geïnstalleerde zonnepanelen in Zeeland.
4.c.3

ED: ontwerpbestemmingsplan 'Molenstraat 27 Retranchement'

Besluit
1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Molenstraat 27 Retranchement’ (met
kenmerk NL.IMRO.1714.bpmolenstraat27-ON01) voor een periode van 6
weken ter inzage te leggen.
2. De gemeenteraad schriftelijk op de hoogte te stellen.
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4.c.4

ED: overnachten vrachtwagenchauffeurs Transportweg 8 en 8a Oostburg

Besluit
De eigenaren van het pand Transportweg 8 en 8a te Oostburg te informeren
over de gebruiksmogelijkheden van dit perceel voor de activiteit
transportbedrijf en het overnachten van vrachtwagenchauffeurs door middel
van bijgevoegde brief.

Pagina 4

