
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 16-02-2021 
Tijd: 9:00 – 14:20 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

5 - NOTA'S VOOR DE RAAD 

 
Besluit: 
 
Antwoordbrieven Waterdunen 
1. De brieven worden deze week verzonden.  
 

5.b - BB: RV Beleidsplan kindvoorzieningen 2021-2024 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het concept Beleidsplan Kindvoorzieningen gemeente Sluis 2021-2024. 
2. Het concept Beleidsplan Kindvoorzieningen gemeente Sluis 2021-2024 aan te bieden in de 

raadscyclus van maart om vrij te geven voor inspraak. 
 

5.c.1 - ED: RV Vaststellen bestemmingsplan camping Zonneweelde 
 
Besluit: 
 

1. Het bestemmingsplan ‘Camping Zonneweelde’ ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te 
leggen in de cyclus van maart. 

 

5.c.2 - ED: RV Vaststellen bestemmingsplan Buijzenpolderdijk 7 Breskens 

 
Besluit: 
 

2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Buijzenpolderdijk 7 Breskens’ ongewijzigd vast 
te stellen. 

3. De vaststelling van het voorliggende stuk toe te voegen op de bestuurlijke jaaragenda aan de 
raadscyclus van maart 2021. 

 

5.e - Krachtig verbonden 
 
Besluit: 
 

1. Het college bespreekt de aangepaste documenten Krachtig Verbonden. 
2. Inhoud: Overzicht planning stukken 
a) Plan van aanpak Plancapaciteit (8): wordt Q2 2021. 
b) Plan tot Verduurzaming gemeentelijke organisatie (11): wordt Q2/Q3 2021.c) Mobiliteitsplan 

c.q. visie, inclusief parkeervisie (13): opsplitsen in een Mobiliteitsvisie en in een Parkeervisie. 
Voor allebei geldt Q4 2021. 

c) Sportbeleid (21): wordt Q3 2021. 
d) Nota Grondbeleid: wordt Q2 2021. 
3. Proces: 
a) De stukken worden aangeboden bij de griffie voor plaatsing op iBabs. 
b) De planning van de stukken die voortvloeien uit Krachtig Verbonden ná besluitvorming door 

de gemeenteraad verwerken op de bestuurlijke jaaragenda. 
 
 



5.f - Toezeggingen commissie Ruimte/AB 
 
Besluit: 
 

1. Het college bespreekt de toezeggingen uit de commissie Ruimte/AB d.d. 9 februari 2021.  
 

5.g - Update Rekenkamercommissie 

 
Besluit: 
 

1. Het college neemt kennis van de update van de voorzitter van de Rekenkamercommissie. 
2. In de raadscyclus van maart zal de Rekenkamercommissie aan beide commissies een notitie 

aanbieden over de voortgang en planning van de onderzoeken 2021. Dit onderwerp is 
toegevoegd aan de bestuurlijke jaaragenda. 

 

5.h - Voorbereiding informatieve raadsbijeenkomst 23/2 

 
Besluit: 
 

1. Presentaties zullen uiterlijk vrijdag 19 februari 2021 aangeboden worden bij de griffie ter 
plaatsing op iBabs. 

 

5.i - Antwoordbrief raad parkeren 
 
Besluit: 
 

1. De opbouw en inhoud van de brief zijn voor het college akkoord. 
2. De brief zal verzonden worden aan de gemeenteraad. 
3. Het rapport van Spark wordt integraal en openbaar als bijlage bij de brief gevoegd. 

 

7 - NOTA'S OPENBAAR 
 
7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 9 februari 2021 
 
Besluit: 
 

1. De openbare besluitenlijst d.d. 9 februari 2021 vaststellen. 
2. Naar aanleiding van: ook wethouder Ploegaert heeft deelgenomen aan de online talkshow 

Green Deal. 
 

7.a.2 - OND Geschillencommissie artikel 11.5 cao 
 
Besluit: 
 
Onder voorbehoud van instemming van het Lokaal Overleg een reglement vast te stellen voor een 
geschillencommissie die kan adviseren inzake de in artikel 11.5 van de cao Gemeenten genoemde 
geschillen tussen werkgever en werknemer. 
 

7.a.3 - OND: Project 'Over de schreef' 

 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het project ‘Over de schreef’. 
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een stimuleringsbijdrage van € 7.500 en van 

essentiële ondersteuning zoals vergunningverlening en communicatie, onder de voorwaarde 
dat vooraf gegarandeerd wordt dat het project daadwerkelijk van de grond komt. 

 
 
 



7.b.1 - BB: Middelen volwasseneducatie 2020-2021 
 
Besluit: 
 
In te stemmen met: 

1. De financiële afrekening 2020. 
2. Het regionale plan Educatie (Zeeland) 2021. 
3. De afsprakenlijst "Specifieke uitkering 2021". 
4. Het plan laaggeletterdheid "Aan de slag in Zeeuws Vlaanderen" en de bijbehorende inzet van 

de WEB middelen 2021. 
5. De uitvoering van de Zeeuws Vlaamse plannen in handen te stellen van de budgethouder 

(afdelingshoofd Beleid en Beheer) binnen de inhoudelijke en financiële kaders. 
 

7.b.2 - BB: Extra bonus beschut werk 
 
Besluit: 
 

1. Het bedrag bonus beschut werk (€ 20.543) beschikbaar te stellen voor: 
a) Het betalen van een bedrag aan reguliere werkgevers; € 3.000 per persoon voor een beschut 

dienstverband voor onbepaalde tijd (maximaal 2 personen =  € 6.000). 
b) Het restant (€ 14.543) beschikbaar stellen voor extra begeleiding op de werkvloer bij Dethon 

via het project algemene voorziening arbeidsmatige dagbesteding "werken werkt" (Emergis). 
2. Dit bedrag betalen in 2021 en boeken over 2020. 

 

7.c.1 - ED: Principeverzoek Mariastraat 42 - Cadzand 
 
Besluit: 
 

1. Het college neemt kennis van het principeverzoek voor herontwikkeling van het perceel 
Mariastraat 42 te Cadzand en de daarbij behorende risico’s. 

2. Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan ontwikkelvariant C. 
3. Initiatiefnemer wordt op de hoogte gebracht van het besluit door middel van bijgevoegde brief. 

 

7.c.2 - ED: Bekrachtiging sloopstop m.b.t. Sint Bavostraat 30 te Aardenburg 
 
Besluit: 
 

1. De sloopstop, en de daaraan verbonden last onder dwangsom, ten aanzien van het perceel 
Sint Bavostraat 30 te Aardenburg te bekrachtigen. 


