
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 06-04-2021 
Tijd: 9:00 – 13.00 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
Toelichting: Wethouder Werkman heeft de vergadering tussen 9.00 uur en 9.35 uur niet bijgewoond 
(spoedoverleg Intervence). 
 

4 - NOTA'S VOOR DE RAAD   
 

4.a - RV: BB Uitwerking visie begraafplaatsen  

 
Besluit: 
 

1. De gemeenteraad in de cyclus van april 2021 voor te stellen om:  
a) De uitwerking van de visie begraafplaatsen vast te stellen.  
b) De Beheerverordening Begraafplaatsen 2021 vast te stellen.  
c) De verordening lijkbezorgingsrechten 2021 vast te stellen.  
d) Een voorziening voor ruimingskosten in te stellen.  

 
2. De nadere regels bij de Beheerverordening Begraafplaatsen 2021 (incl. was – wordt lijst) 

voorlopig vast te stellen en ter kennis te brengen van de raad.  
3. Het Ruimingsprotocol 2021 voorlopig vast te stellen en ter kennis te brengen van de raad.  
4. Het Uitwerkingsplan Begraafplaatsen 2021 – 2031 voorlopig vast te stellen en ter kennis te 

brengen van de raad.  
5. Bij nader inzien acht het college een presentatie in de commissie Samenleving/Middelen niet 

noodzakelijk. De burgemeester en secretaris zullen dit deze avond in het presidium 
terugkoppelen.  

 

6 - NOTA'S OPENBAAR   
 

6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 30 maart 2021  
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 30 maart 2021 vaststellen.  
 

6.b.2 - BB: Beantwoording vragen van de heer T. Buijsse, Draaibrug 30 te Aardenburg, inzake 
voortgang aanpak tramhuisjes  
 
Besluit: 
 

1. De vragen van de heer Buijsse te beantwoorden zoals voorgesteld.  
2. De heer Buijsse te informeren door middel van bijgevoegde brief.  
3. De brief aan de heer Buijsse als D-brief ter kennis te brengen van de commissie Ruimte/AB.  
4. Een afschrift van de brief aan de heer Buijsse toe te zenden aan de Stadsraad Aardenburg en 

de heer De Leyn.  
 

6.b.3 - BB: Vragen raadslid de heer Gijsel inzake HAP  

 
Besluit: 
 
Het college stemt in met de concept antwoordbrief   
 
 



6.c.1 - ED: Handhavend optreden tegen de eigenaar en huurder van Wijk de Brabander 157 te 
Cadzand wegens handelen in strijd met artikel 40.3a bestemmingsplan 
Verblijfsrecreatieterreinen gemeente Sluis  
 
Besluit: 
 
De eigenaar en huurder van het perceel Wijk de Brabander 157 te Cadzand een last op te leggen, 
inhoudende om binnen twaalf maanden na de verzenddatum van het besluit artikel 40.3 onder a van 
het bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen gemeente Sluis na te leven en hieraan een 
dwangsom ineens te verbinden. 


