
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 28-04-2021 
Tijd: 9:00 – 13.10 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
Toelichting: Wethouder Werkman heeft deze vergadering niet bijgewoond (vakantie). 
 

3 - NOTA'S VOOR DE RAAD  
 

3.a.1 - OND: RV 6e begrotingswijziging 2021 
 
Besluit: 
 

1. Instemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 6e begrotingswijziging 2021.  
2. Het raadsvoorstel aanbieden bij de griffier voor de besluitvormende raadsvergadering op 29 

april 2021. 
3. De 6e taakveldenwijziging 2021 vaststellen. 

 

3.a.2 - OND: RV 7e Begrotingswijziging 2021 
 
Besluit: 
 

1. Instemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 7e begrotingswijziging 2021. 
2. Raadsvoorstel uiterlijk 30 april 2021 ‘s morgens aanleveren bij de griffier ten behoeve van het 

presidium op 3 mei 2021 (raadscyclus mei 2021). 
3. De 7e taakveldenwijziging 2021 vaststellen. 

  

3.b - BB: RV voorstel tot instellen egalisatiereserve archeologie 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van bekostiging, problematiek en financieel overzicht. 
2. De gemeenteraad in de cyclus van mei 2021 voorstellen tot: 

a) Het instellen van een egalisatiereserve Archeologie. 
b) Het eenmalig beschikbaar stellen van een bedrag van € 151.000 uit de algemene reserve 

om deze egalisatiereserve te voeden. 
c) In 2024 het verwachte overschot op de reguliere begroting terug te laten vloeien naar de 

egalisatiereserve. 
3. Artefact aan de hand van bijgevoegd totaaloverzicht opdracht verlenen voor het afronden van 

de verschillende projecten verdeeld over de planperiode 2020-2024. 
4. Per brief schriftelijk bevestigen dat Artefact niet verantwoordelijk is voor de ontstane 

vertraging. 
5. In samenwerking met Artefact de RCE goedkeuring vragen om uitstel opleveren eindverslag 

van reeds uitgevoerde projecten. 
 

4.b.3 - BB: RV Regiodeal ZVL (2) 
 
Besluit: 
 

1. De gemeenteraad voor te stellen een krediet voor de cofinanciering van de aanvraag 
Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen ad € 500.000,00 beschikbaar te stellen ten laste van de 
Voorziening Aantrekkelijk Oostburg. 

2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel  
3. Het raadsvoorstel aanleveren bij de griffier ten behoeve van het presidium op 3 mei 2021 

(raadscyclus mei 2021). 
  



3.c - Bestuurlijke jaaragenda 
 
Besluit: 
 

1. Het college neemt de bestuurlijke jaaragenda door:  
De secretaris zal de bestuurlijke jaaragenda bij de griffier aanleveren ten behoeve van het 
presidium op 3 mei 2021. 

  

3.d - Toezeggingen Commissie Samenleving/Middelen 

 
Besluit: 
 

1. In het presidium op 3 mei 2021 zal een terugblik plaatsvinden op de commissie (waaronder 
zwaarte van de agenda). 

2. Het college neemt kennis van de toezeggingen.  
 

3.e - Brief gemeenteraad afronding Taskforce Promotie & Marketing  
 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de afsluitende brief en de bijhorende presentatie als bijlage. 
2. Deze kan via de griffie verstuurd worden aan de gemeenteraad. 

 

5 - NOTA'S OPENBAAR  
 

5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 20 april 2021 

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 20 april 2021 vaststellen. 
 

5.a.2 - OND: Besluitenlijst BW-MT d.d. 20 april 2021 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst college-MT d.d. 20 april 2021 vaststellen. 
 

5.a.3 - OND: Subsidie personeelsvereniging 
 
Besluit: 
 

1. De personeelsvereniging 't-Ôope voor het begrotingsjaar 2021 net als voorgaande jaren een 
subsidie toe te kennen ter hoogte van de inkomsten aan contributie van de leden, thans 
begroot op € 9.720 met een maximum van € 11.050. 

2. Een principebesluit te nemen om de personeelsvereniging voortaan jaarlijks subsidie te 
verlenen ter hoogte van de jaarlijkse inkomsten van de personeelsvereniging aan 
contributiegelden, met een maximum van € 11.050 per jaar. 

3. Daarbij het voorbehoud te maken van gelijkblijvende omstandigheden, waaronder fiscale 
regelgeving. 

4. De besluitvorming over deze subsidie aan het college houden. 
 

5.b.1 - BB: Vernieuwing fotopanelen arcades Spuiplein Breskens 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de voorgestelde criteria voor beheer en vervanging van de fotopanelen in 
de arcades op het Spuiplein in Breskens. 

2. In te stemmen om onder de inwoners van Breskens uitvraag te doen voor passende foto’s 
middels de oproep in bijlage 2. 

3. In te stemmen om opdracht te verlenen aan SuperColor voor het vervangen van de 



fotopanelen. 
4. In te stemmen om opdracht te verlenen aan Wacon Images voor het bewerken en aanleveren 

van foto’s. 
 

5.b.2 - BB: Beoordeling offertes en opdrachtverstrekking onderzoek naar de (on)mogelijkheden 
van continuering van de opclassificatie na de huidige raadsperiode 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de door organisatie-adviesbureau Hiemstra & De Vries en onderzoeks- 
en adviesbureau Significant APE uitgebrachte offertes. 

2. Aan Significant APE opdracht te verstrekken tot het uitvoeren van een onderzoek naar de 
aanwezigheid van aspecten die de bestuurlijke zwaarte van onze gemeente beïnvloeden, 
waardoor opclassificatie gerechtvaardigd is. 

3. Aan Hiemstra & De Vries gemotiveerd mede te delen waarom de keuze niet op hun bureau is 
gevallen. 

 

5.b.3 - BB: Behandeling afwijzingen subsidieaanvragen 2021 
 
Besluit: 
 

1. Ten aanzien van het voorliggende advies wordt besloten: 
a) De subsidieaanvraag van het Comité Landbouwdag-Moaneblussersfeesten af te wijzen 

op grond van artikel 9, lid 2, sub b van de Algemene Subsidieverordening gemeente Sluis 
en artikel 1.8 van de Subsidieregeling 2021. 

b) De subsidieaanvraag van de Stichting Voetpaden Walcheren af te wijzen op grond van 
artikel 9, lid 2, sub j van de Algemene Subsidieverordening gemeente Sluis en artikel 1.8 
van de subsidieregeling 2021. 

c) De subsidieaanvraag van Stichting Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen af te wijzen op 
grond van artikel 9, lid 2, sub b van de Algemene Subsidieverordening gemeente Sluis en 
artikel 1.8 van de Subsidieregeling 2021. 

d) De subsidieaanvraag van Stichting Ride for the Roses af te wijzen op grond van artikel 9, 
lid 2, sub b van de Algemene Subsidieverordening gemeente Sluis en artikel 1.8 van de 
Subsidieregeling 2021. 

e) De Subsidieaanvraag van de Vereniging Fotoclub West Zeeuws-Vlaanderen af te wijzen 
op grond van artikel 9, lid 2, sub d en j van de Algemene Subsidieverordening gemeente 
Sluis en artikel 1.4 van de Subsidieregeling 2021. 

 

5.c.1 - ED: Vlamingpolderweg 8 Cadzand 
 
Besluit: 
 

1. In principe medewerking te verlenen aan het verruimen van de recreatiewoning op het perceel 
Vlamingpolderweg 8 te Cadzand tot maximaal 130 m2. 

2. De initiatiefnemer schriftelijk te informeren.  
 

5.c.2 - ED: Vaststellen VTH Beleid Zeeland 2021 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het Eindverslag inspraakprocedure ontwerpnota VTH Beleid Zeeland 
2021. 

2. De gezamenlijke nota VTH Beleid Zeeland 2021 vast te stellen voor de onderdelen A en B en 
C. 

3. Deel D bijlage bij de nota VTH Beleid Zeeland 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 
4. Het geldende VTH beleid in te trekken. 
5. De vastgestelde nota te publiceren in het ZVA en de website. 
6. De Stichting Gezond Water en de gemeenteraad schriftelijk te informeren over uw besluit. 

   
 
 



5.c.5 - ED: Beslissing op bezwaar Patiëntieweg 2 IJzendijke 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het advies van de bezwaarschriftencommissie. 
2. In overeenstemming met het advies van de bezwaarschriftencommissie de bezwaarde niet-

ontvankelijk te verklaren. 
3. De bezwaarde en de vergunninghouder hiervan op de hoogte te brengen. 

 

5.c.6 - ED: Ter inzage leggen bestemmingsplan Boulevard de Wielingen 15 Cadzand 

 
Besluit: 
 

1. Gelijktijdig het ontwerpbestemmingsplan ‘Boulevard de Wielingen 15 Cadzand’ en de 
ontwerp-omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen (UV-2020132) Boulevard de 
Wielingen 15 ter inzage te leggen op basis van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro. 

2. De gemeenteraad hier schriftelijk van op de hoogte te brengen. 


