
 

 

Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 

Datum 25-02-2020 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Kamer burgemeester 

Voorzitter Burgemeester Gemeente Sluis 

Toelichting  

 

  

1 

 

Opening 

Wethouder Poissonnier en de secretaris zijn, in verband met vakantie, afwezig 

 

2 

 

NOTA'S VOOR DE RAAD (OND-BB-ED) 

 

2.b.1 

 

ED: RV: coördinatiebesluit herbestemming Quarles van Uffordstraat 20 Groede 

Besluit 

Besluiten om: 

1. De raad voor te stellen een coördinatiebesluit ex artikel 3.30 Wro toe te 

passen voor de procedure voor het bestemmingsplan en de benodigde 

omgevingsvergunning voor het plan tot het realiseren van vier woningen op 

het perceel Quarles van Uffordstraat 20 te Groede. 

2. Het dossier toe te voegen aan de raadscylcus van maart 2020 op de 

bestuurlijke jaaragenda. 

 

2.b.2 

 

ED: RV: voorstel tot gewijzigde vaststelling beleidsnotitie 'verplaatsen 

bouwtitels in het buitengebied' 

Besluit 

Besluiten om: 

1. in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van het voorliggend 

beleidskader voor verplaatsingen van bouwtitels van het buitengebied naar de 

kernen. 

2. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende 

zienswijzen. 

 

4 

 

NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED) 

 

4.a.1 

 

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 18 februari 2020 

Besluit 

De besluitenlijst d.d. 18 februari 2020 (openbare besluiten) vast te stellen. 
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4.a.2 

 

OND: Aanwijzingsbesluit plaatsvervangend secretaris commissie 

bezwaarschriften en klachtencommissie wegens bevallings- en 

zwangerschapsverlof huidige secretaris 

Besluit 

Besluiten om: 

1. De heer R.J. de Boer aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van de 

commissie bezwaarschriften tot 15 oktober 2020. 

2. De heer R.J. de Boer aan te wijzen als plaatsvervangend klachtencoördinator, 

tevens plaatsvervangend secretaris van de klachten commissie tot 15 oktober 

2020. 

 

 

4.a.3 

 

OND: Voorstel om over te gaan tot het benoemen van mevrouw drs. C. Van der 

Lijcke als plv. lid van de commissie bezwaarschriften en klachtencommissie 

gemeente Sluis 

Besluit 

Besluiten om mevrouw drs. C. van der Lijcke, te benoemen tot 

plaatsvervangend lid van de commissie bezwaarschriften en 

klachtencommissie gemeente Sluis per 1 maart 2020 

 

4.b.1 

 

BB: Plan van aanpak mensenhandel 

Besluit 

Besluiten om in te stemmen met het plan van aanpak mensenhandel in 

Zeeland. 

 

4.c.1 

 

ED: Principeverzoek Galgenstraat 1 Sint Kruis 

Besluit 

Besluiten om in principe medewerking te verlenen aan de vormverandering van 

het bouwvlak van perceel Galgenstraat 1 te Sint Kruis 

 

 

4.c.2 

 

ED: Voorstel tot het opleggen van een last onder dwangsom aangaande Het 

Heem 18 Breskens 

Besluit 

Besluiten om de eigenaar van de vakantiewoning Het Heem 18 te Breskens de 

volgende lasten op te leggen: 

1.  het opheffen van de strijdigheid met artikel 2.3 onder b Wabo jo. artikel 

2.1, eerste lid aanhef en onder b Wabo, door binnen twee weken alsnog een 
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volledige overzichtstekening in te dienen, die door ons, na goedkeuring, aan 

de vergunning kan worden gehecht, zulks onder verbeurte van een dwangsom 

ineens, indien niet voor het verstrijken van de begunstigingstermijn uitvoering 

is gegeven aan de last. 

2.  ter voorkoming van herhaling, de voorwaarden uit zijn 

omgevingsvergunning van 3 januari 2019 per direct en blijvend na te leven, 

door het pand Heem 18 te Breskens beschikbaar te stellen voor nachtverblijf 

aan maximaal 15 personen, zulks onder verbeurte van een dwangsom van  

4.c.3 

 

ED: Ter inzage ontwerp bp Oude Kerkstraat 20, Sluis 

Besluit 

Besluiten om: 

1.  In te stemmen met de beantwoording van de inspraak- en 

vooroverlegreacties zoals verwoord in deze nota; 

2.  Bijgevoegde brieven verzenden naar de indieners van de inspraak- en 

vooroverlegreacties; 

3.  Het ontwerp bestemmingsplan, met in achtneming van de in deze nota 

voorgestelde wijzigingen, ter inzage leggen. 

 

4.c.4 

 

ED: Kennisneming en goedkeuring notitie verkiezingsborden 

Besluit 

Besluiten om kennis te nemen van en goedkeuring te geven aan de notitie 

verkiezingsborden welke vervolgens voorgelegd kan worden aan het 

presidium. 
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