
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 01-12-2020 
Tijd: 9:00 - 13:00 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

2 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

2.a - OND: Rapportage COVID-19 december 2020 
 
Besluit: 
 

1. Het college bespreekt de concept rapportage. 
2. Het college stemt in met de rapportage welke wordt aangeboden voor de commissie 

Samenleving/Middelen op 9 december 2020. 
 

4 - NOTA'S OPENBAAR  
 

4.a.1  - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 24 november 2020 

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 24 november 2020 vaststellen. 
 

4.a.3  - OND: Protocol gebruik dienstvoertuig 
 
Besluit: 
 

1. Onder voorbehoud van het advies van de Ondernemingsraad het Protocol gebruik 
dienstvoertuig vast te stellen. 

 

4.a.4 - OND: Voorstel tot kennisname van de verantwoording mandaatbesluiten ED, BB en OND 
over de maanden juli t/m december 2019 
 
Besluit: 
 
Kennis te nemen van de verantwoording mandaatbesluiten ED, BB en OND over de maanden juli t/m 
december 2019. 
 

4.a.5 - OND: Aanpassing HR21 functieboek 
 
Besluit: 
 
Met inachtneming van het in te winnen advies van de Ondernemingsraad, het functieboek van de 
gemeente Sluis uit te breiden met de HR21 functies Adviseur V en Medewerker Technische Uitvoering 
I, en het nieuwe functieboek vast te stellen. 
 

4.a.6 - OND: Algemene vergadering van Aandeelhouders PZEM N.V. 
 
Besluit: 
 

1. De gemeentelijke vertegenwoordiger te machtigen om tijdens de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders van PZEM N.V. van 17 december 2020 in te stemmen met de te behandelen 
voorstellen. 



2. De vergaderstukken ter kennisname aan te bieden aan de commissie Samenleving/Middelen 
van 9 december 2020. 

 

4.b.1 - BB: Voorstel om een deel van de Decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling aan het 
Sectorbureau grensarbeid toe te kennen 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de evaluatie 2019 van het Sectorbureau grensarbeid. 
2. Voor 2020 een bedrag ad € 20.000 toe te kennen aan het Sectorbureau grensarbeid en dit ten 

laste te brengen van het de gemeente Sluis toekomende deel van de Decentralisatie-uitkering 
bevolkingsdaling. 

3. In de concept beschikking toevoegen dat dit, zoals eerder aan Dethon kenbaar gemaakt, het 
laatste jaar is dat deze bijdrage wordt toegekend. 

 

4.b.2 - BB: Voorstel om ten behoeve van MAEX Zeeland een bijdrage beschikbaar te stellen 

 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de informatie betreffende het Navigatieteam Aantrekkelijk Zeeland en 
MAEX Zeeland. 

2. Voor dit jaar een bijdrage ad € 6.050 beschikbaar te stellen ten behoeve van MAEX Zeeland. 
3. De bijdrage ten laste te brengen van het budget Decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling. 

 

4.c.1 - ED: Afhandeling handhavingstraject, gericht tegen bewoonster van het perceel Melkweg 
19 te Oostburg 
 
Besluit: 
 

De bewoonster van het perceel Melkweg 19 te Oostburg de last op te leggen om de strijdigheid 
met artikel 2:10 APV binnen twee weken ongedaan te maken en te laten. 

Aan deze last een dwangsom ineens van € 250 te verbinden. 
 
4.c.2 - ED: Afhandeling verzoek om handhaving ten laste van bewoners Scheldekade 6 te Breskens 
 
Besluit: 
 

1. De verzoeken om handhaving betreffende klimop tegen de muur, afvalcontainers langs de weg 
en overlast vanwege overhangende takken af te wijzen. 

2. Het verzoek niet-ontvankelijk te verklaren wat betreft de overlast op de openbare weg. 
 

4.c.3 - ED: Ontwerpbestemmingsplan Duinhof Noord Cadzand-Bad 
 
Besluit: 
 

1. het ontwerpbestemmingsplan ‘Duinhof Noord Cadzand-Bad’ in procedure te brengen onder de 
volgende voorwaarden: 

 De intentieovereenkomst ondertekend moet zijn alvorens het bestemmingsplan ter inzage wordt 
gelegd. 

 Gedeputeerde Staten positief hebben besloten over de programmering recreatieappartementen 
Breskens & Cadzand -Bad alvorens het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. 

2. Op dit project de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing te verklaren. 
3. De gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren als het plan ter inzage gaat. 

 
 

 
 
 



4.c.4 - ED: Terinzageleggen Buijzenpolderdijk 7 Breskens 
 
Besluit: 
 

1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buijzenpolderdijk 7 Breskens’ (met kenmerk 
NL.IMRO.1714.bpbznpolderdijk7-ON01) voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. 

2. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen. 
 

4.c.5 - ED: Voorstel tot het wijzigen van de bestemming van de Markt 7 te Aardenburg 
 
Besluit: 
 
In principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de Maatschappelijke bestemming naar een 
Centrum bestemming van het perceel aan de Markt 7 te Aardenburg (voormalig stadhuis Aardenburg). 


