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J.P.E.M. Hageman

Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 april 2021

Besluit
Accoord
2

Schriftelijke vragen Adviesraad Sociaal Domein
Akkoord gaan met de concept beantwoording van de gestelde schriftelijke
vragen en de Adviesraad Sociaal Domein hiervan in kennis stellen.

Besluit
Accoord. Brief redigeren.
3

Verzoek Reynaertland BV om uitstel overleggen jaarrekening 2020
Reynaertland BV tot 1 augustus 2021 uitstel verlenen voor het overleggen
van de jaarrekening 2020 met toebehoren.

Besluit
Accoord
4

Publicaties ZVA na 1 juli 2021
Met ingang van 1 juli 2021 – nav de invoering Wet elektronische publicaties –
de wettelijke publicaties in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad vervangen door
een verkorte weergave er van.

Besluit
Accoord

5

schriftelijke vraag Groot Hontenisse parkeerplaats bezoekerscentrum
Verdronken Land van Saeftinghe
De schriftelijke vragen beantwoorden conform bijgevoegd document

Besluit
Accoord. Antwoord redigeren.
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's-Gravenstraat 273 te Clinge
In principe medewerking verlenen aan het wijzigen van de bedrijfsbestemming
van het perceel ’s-Gravenstraat 273 te Clinge naar een agrarische bestemming,
met inachtneming van de gestelde voorwaarden.

Besluit
Accoord
7

Groot onderhoud Dreefken Kuitaart
In te stemmen met het voorlopig ontwerp van het Dreefken en de
werkzaamheden verder te laten voorbereiden voor uitvoering.
Benodigde kredieten beschikbaar te stellen en dit mee te nemen in de
voorjaarsnota.

Besluit
Accoord
8

Vaststellen van verslagen van de verkeerscommissie
Akkoord gaan met de vaststelling van het verslag van de verkeerscommissie
van 5 maart 2021.
Het conceptverslag van de verkeerscommissie van 9 april 2021 voor
kennisgeving aan te nemen.

Besluit
V.k.a.
9

Verblijfsrecreatie Zuiddijk 6 te Hengstdijk
- In principe middels de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid medewerking
verlenen aan het realiseren van verblijfsrecreatie met een totaal van 25
standplaatsen, waarvan 20 kampeermiddelen bedoeld voor het zomerseizoen
(camperplaatsen) en 5 permanente kampeermiddelen (stacaravans) op de
locatie Zuiddijk 6 te Hengstdijk.
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Besluit
Accoord
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verklaring van geen bedenkingen
De raad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor
het realiseren van een panoramaheuvel met een uitkijktoren, voorzien van een
natuurpaviljoen en ecolodges met twee toegangswegen en een parkeerplaats
aan de Lignestraat 2 te Nieuw Namen op percelen kadastraal bekend HUL00
sectie X, nummer 200 en 187.

Besluit
Accoord
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Verklaring van geen bedenkingen, Lignestr 3 te Nieuw Namen
De raad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor
het realiseren van een panoramaheuvel met een uitkijktoren, voorzien van een
natuurpaviljoen en ecolodges met twee toegangswegen en een parkeerplaats
aan de Lignestraat 2 te Nieuw Namen op percelen kadastraal bekend HUL00
sectie X, nummer 200 en 187.

Besluit
Accoord
12

Regionaal Bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen 2020-2030
Het college besluit in te stemmen met het Regionale
Bedrijventerreinenprogramma Zeeuws Vlaanderen 2020-2030 en dit stuk, na
vaststelling in de colleges van de gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis, aan te
bieden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland middels bijgaande brief.

Besluit
Akkoord
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Verkeersbesluit aanpassing bebording fietspad Grote Kreekweg-Clingeweg
Wij stellen u voor de bebording aan te passen volgens bijgaand verkeersbesluit
en tekening en zo het fietspad aan de oostzijde van de Grote Kreekweg in te
stellen als verplicht fietspad met 2 rijrichtingen.

Besluit
Akkoord
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14

Jaarstukken Onbegrensd ZeeuwsVlaanderen
Wij vragen uw college het jaarverslag 2020 en het jaarplan en begroting 2021
van Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen vast te stellen en de gemeenteraad
daarover te informeren, via de LIS.

Besluit
Akkoord
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