
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 15-12-2020 
Tijd: 9:00 - 13:40 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

2 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

2.a.1 - OND: 13e programmawijziging 2020 en 3e programmawijziging 2021 
 
Besluit: 
 

1. In stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 13e begrotingswijziging 2020 en 3e 
begrotingswijziging 2021 en deze aanbieden aan de raad voor besluitvorming in de raad van 
17 december 2020. 

2. De 13e taakveldenwijziging 2020 vaststellen. 
3. De 3e taakveldenwijziging 2021 vaststellen. 

 

2.b.1 - BB: Vrijgave voor inspraak Nota Grondbeleid 2021 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de inhoud van de herziene Nota Grondbeleid 2021.  
2. De Commissie Ruimte/Algemeen Bestuur voor te stellen om de  Nota Grondbeleid 2021 vrij te 

geven voor inspraak. 
3. Het college zal het presidium voorstellen op dit punt een raadsbrede commissiebehandeling 

te houden, in samenhang met Krachtig Verbonden (zie agendapunt 3b3). Tevens wordt het 
presidium aangeboden tijdens de commissievergadering ambtelijk een presentatie te 
verzorgen. 

 

2.d.1 - Toezeggingen commissie Ruimte/AB 
 
Besluit: 
 

1. Het college evalueert de commissie Ruimte/AB d.d. 8 december 2020. 
2. De beide toezeggingen zijn opgevolgd. De vraag over het veldonderzoek woningen Breskens 

wordt betrokken in de informatieve raadsbijeenkomst die deze avond plaatsvindt. De vragen 
over de aankoop van grond voor de springplaats zijn door de portefeuillehouder schriftelijk 
beantwoord. 

 

2.d.2 - Toezeggingen commissie Samenleving/Middelen  
 
Besluit: 
 

1. Het college evalueert de commissie Samenleving/Middelen d.d. 9 december 2020. 
2. Wat de toezeggingen betreft, focust het college zich voor dit moment op de vragen die 

beantwoord moeten worden vóór de besluitvormende raadsvergadering op 17 december 
2020. Dit betreft de parameters sociaal domein en de slotwijziging (vraag over overheveling 
middelen gebiedsgerichte aanpak). 

3. De concept beantwoording over de parameters sociaal domein komt aan de orde bij 
agendapunt 2d5. 

4. Over de vraag van de gebiedsgerichte aanpak zal wethouder Ploegaert telefonisch contact 
opnemen met mevrouw Flikweert. 

 
 



2.d.3 - Beantwoording Raadsvraag Volkshuisvestingsfonds 
 
Besluit: 
 
Het college stemt in met de concept beantwoording van de raadsvraag van de fractie PvdA over het 
volkshuisvestingsfonds. 
 

2.d.4 - Voorbereiding informatieve raadsbijeenkomst 15/12 

 
Besluit: 
 

1. Wethouder Ploegaert heeft in mandaat goedkeuring gegeven op de concept presentatie voor 
de informatieve raadsbijeenkomst die deze avond plaatsvindt. 

2. Het betreft een totaal-presentatie voor alle onderwerpen die deze avond op de agenda staan. 
De secretaris zal dit aan de griffier terugkoppelen. 

3. Wethouder Werkman wordt voor deze avond verontschuldigd vanwege dossier Intervence. De 
secretaris wordt vanaf 20.30 uur om dezelfde reden verontschuldigd. 

 

2.d.5 - Antwoordbrief parameters Sociaal Domein 
 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de concept reactie op de vraag/toezegging uit de commissie 
Samenleving/Middelen d.d. 9 december 2020. 

2. De secretaris zal met de griffier de vorm van beantwoording afstemmen. 
 

4 - NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED) 

 

4.d.2 - Notitie Omgevingswet 
 
Besluit: 
 
Het college stemt in met de brief en bijhorende notitie aan de gemeenteraad over het Omgevingsplan. 
 

NOTA’S OPENBAAR 
 

4.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 8 december 2020 

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 8 december 2020 vaststellen. 
 

4.b.1 - BB: Beleefroute Breskens 
 
Besluit: 
 
Het initiatief vanuit Breskens om een beleefroute te realiseren te ondersteunen met een 
activiteitensubsidie van maximaal 35% van de projectkosten (tot een maximum van € 7.500) gezien 
de meerwaarde van het project voor bewoners – in het kader van gemeenschapszin, behoud en 
verspreiding van cultureel erfgoed, gezondheid –  en gezien de toeristische meerwaarde. 
 

4.b.10 - BB: LEADER aanvraag - ZVL Friet 
 
Besluit: 
 

1. Het éénmalig € 5.000 beschikbaar te stellen voor het LEADER project ZVL Friet en deze 
uitgave te dekken uit de post Volkshuisvesting Algemeen. 

2. Het vaststellen van de in concept bij deze nota gevoegde brief en de Verklaring 
Cofinanciering POP3 en de initiatiefnemer door verzending daarvan op de hoogte te stellen. 



4.b.2 - BB: Gewijzigde begroting startgroepen 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het document ‘Gewijzigde begroting startgroepen’. 
2. In te stemmen met het document ‘Startgroepen uitvoeringsafspraken versie 18-06-2020’. 
3. In te stemmen met de concept tekst ter instemming, gericht aan de procesbegeleider. De mail 

omvormen tot een formele brief. 
4. Wethouder Werkman mandaat geven deze brief namens het college te versturen. 

 

4.b.3 - BB: Subsidieregeling gemeente Sluis 2021 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de Subsidieregeling gemeente Sluis 2021. 
 

4.b.4 - BB: Voorstel om een etapeplaats te zijn voor de ZLM Tour 2021 

 
Besluit: 
 

1. Akkoord te gaan met het aanbod van Libéma Profcycling om als gemeente Sluis in 2021 als 
etappeplaats te fungeren voor de ZLM Tour. 

2. In plaats van de gebruikelijke fee, hand- en spandiensten te organiseren tot een bedrag van € 
7.500 en deze kosten te dekken uit het leefbaarheidsfonds. 

3. Voor de coördinatie van het evenement externe expertise inhuren tot een maximaal bedrag 
van € 10.000 en deze kosten te dekken uit de gemeentelijke projectgelden binnen de GGD 
Zeeland. 

4. Libéma Profcycling als zodanig informeren. 
 

4.b.5 - BB: Voorstel tot vaststellen subsidie 2019 en 2020 en aanvraag 2021 RTV Scheldemond 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het vaststellen van de beschikte subsidie aan RTV Scheldemond over het 
jaar 2019 en 2020. 

2. In te stemmen met het verlenen van € 55.903 subsidie aan RTV Scheldemond voor het jaar 
2021. 

 

4.b.6 - BB: Onderzoek cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning 2019 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek cliëntervaring Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2019. 

2. De resultaten van het onderzoek, door middel van bijgevoegde conceptbrief, ter info aan te 
bieden aan de raad. 

3. De resultaten van het onderzoek, door middel van bijgevoegde conceptbrief, ter info aan te 
bieden aan de Raad voor maatschappelijke en demografische ontwikkeling. 

4. De resultaten van het onderzoek cliëntervaring Wmo aanleveren bij het ministerie van VWS 
via www.aanleveringwmo.nl. 

5. In te stemmen met publicatie van de resultaten op de website www.waarstaatjegemeente.nl. 
6. In afstemming met de portefeuillehouder en collega’s Communicatie een persbericht hierover 

doen uitgaan. 
 

4.b.7 - BB: Strategie klimaatadaptatie Zeeuws-Vlaanderen 
 
Besluit: 
 

1. Akkoord te gaan met de aanpak Strategie samen met gemeenten Hulst en Terneuzen. 
2. Akkoord te gaan met het afwijken van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Zeeuws-



Vlaanderen 2020 (paragraaf 3.6 Afwijkingsbevoegdheid) en opdracht verlenen aan 
HaskoningDHV voor een totaalbedrag van € 61.317 excl. BTW. 

3. Akkoord te gaan met dekking van het aandeel gemeente Sluis (€ 20.440 excl. BTW) vanuit 
het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) en het budget Duurzaamheid onderdeel 
planopstelling/onderzoek doen. 

 

4.b.8 - BB: Herijking projectorganisatie Kind in Zeeuws-Vlaanderen 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het voorstel ‘Herijking Projectorganisatie Kind in Zeeuws-Vlaanderen’. 
2. In te stemmen met de ‘Begroting projectorganisatie’. 
3. In te stemmen met de concept tekst ter instemming gericht aan de procesbegeleider. De mail 

omvormen tot een formele brief. 
4. Wethouder Werkman mandaat geven deze brief namens het college te versturen. 

 

4.b.9 - BB: Voorstel tot vaststellen subsidie VVV Zeeland 2019 

 
Besluit: 
 
De subsidie aan VVV Zeeland over het jaar 2019 vast te stellen. 
 

4.c.1 - ED: Tijdelijke overkappingen bij winkels Covid 19 gemeente Sluis 
 
Besluit: 
 

1. De notitie tijdelijke overkappingen bij winkels Covid 19 gemeente Sluis vast te stellen. 
2. De notitie in werking te laten treden de dag na publicatie. 
3. Uw besluit te publiceren. 

 

4.c.2 - ED: Isabelladijk 1 Aardenburg 
 
Besluit: 
 

1. In principe medewerking te verlenen om het bouwvlak op het perceel Isabelladijk 1 te 
Aardenburg van vorm te veranderen en te herstellen naar 1 hectare op grond van artikel 3.6.1 
van het bestemmingsplan Buitengebied en 2e herziening hiervan. Geen legeskosten te 
rekenen voor het in behandeling nemen van het principeverzoek. 

2. In principe medewerking te verlenen aan het omzetten van de bestemming van percelen, 
bekend onder kadastraal ADB00-S-1019 en ADB00-S-1018, aan de Isabelladijk te 
Aardenburg naar Agrarisch met waarden - Landschapswaarden op grond van de het 
raadsvoorstel tot instemmen van het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 
Buitengebied. 

 

4.c.3 - ED: Afhandeling bezwaarschrift, gericht tegen afwijzen verzoeken om handhaving, tegen 
het recreatieve gebruik van enkele woningen in Cadzand 
 
Besluit: 
 

1. De eigenaren van het adres Badhuisweg 1 te Cadzand ontvankelijk in hun bezwaar te 
verklaren. 

2. Dit bezwaar gegrond te verklaren. 
3. Het bestreden besluit in te trekken en een nieuw besluit te nemen op het door bezwaarden 

ingediend verzoek om handhaving. 
4. Bezwaarden een tegemoetkoming in de proceskosten ad € 525 toe te kennen. 
5. De eigenaren van de percelen Badhuisweg 1A, 1B, 1C, 1G, 1H, 1K, 1M, 1P en 1S en 

Mariastraat 17 te Cadzand de last op te leggen om hun pand binnen drie maanden enkel voor 
wonen te gaan gebruiken en niet voor recreatieve verhuur; 

6. Aan deze last een dwangsom ineens van € 6.000 te verbinden. 
7. Niet handhavend op te treden aangaande de percelen Badhuisweg 1D, 1E, 1I, 1J, 1L en 1O. 



8. Deze avond staat het onderwerp toeristische verhuur op de agenda van de informatieve 
raadsbijeenkomst. Wethouder Ploegaert zal met de heer Cijsouw bezien of (en zo ja in welke 
vorm) dit besluit dan aan de orde moet komen. 

 

4.c.4 - ED: Handhavend optreden gericht tegen strijdig gebruik autoboxen Vinkenstraat 
Cadzand 
 
Besluit: 
 

1. De eigenaren van de percelen Vinkenstraat 9, 7, 5, 4 en 3 de last op te leggen om binnen 
twee maanden na de verzenddatum van het besluit de bestemmingplanregels uit het 
bestemmingsplan Cadzand-Bad, vastgelegd in de Beheersverordening Cadzand-Bad, na te 
leven door hun perceel uitsluitend te gebruiken voor de berging van vervoermiddelen (artikel 
16 bestemmingsplan Cadzand-Bad) en hieraan een dwangsom ineens van  
€ 6.000 te verbinden. 

2. De eigenaren van de percelen Vinkenstraat 10, 9, 7, 5, 4 en 3 de last op te leggen om binnen 
twee maanden na de verzenddatum van het besluit de voorwerpen die niets van doen hebben 
met het gebruik als berging voor vervoermiddelen/opslag, waaronder een brievenbus, zwarte 
afvalcontainer, tafels en stoelen, een keuken, een bed en/of een koelkast, te verwijderen en 
verwijderd te houden en hieraan een dwangsom ineens te verbinden voor de eigenaren van 
nummer 9 en 5 en een dwangsom ineens voor de eigenaren van  nummer 10, 7, 4 en 3. 

 

4.c.5 - ED: Handhavend optreden tegen de eigenaren van de percelen Schoneveld 41 en 47 te 
Breskens, vanwege handelen in strijd met het bestemmingsplan 
 
Besluit: 
 
De eigenaren van de percelen Schoneveld 41 en 47 te Breskens een last op te leggen, inhoudende 
om binnen twee maanden na de verzendatum van het besluit artikel 35.2.2 onder a van het 
bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen gemeente Sluis na te leven en hieraan een dwangsom 
ineens van € 1.000 te verbinden. 
 

4.c.6 - ED: Sint Pietersdijk 10 Sint Kruis 
 
Besluit: 
 

3. In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de legalisatie van de 
bedrijfsactiviteiten op het perceel Sint Pietersdijk 10 te Sint Kruis. 

4. Het besluitonderdeel intrekking functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - 
metaalbewerking- en straalgritbedrijf’ in te trekken en hiervoor de benodigde 
wijzigingsprocedure op te starten. 

5. De initiatiefnemer middels de voorgestelde brieven hiervan op de hoogte te stellen. 


