
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 09-02-2021 
Tijd: 9:00 – 13:10 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

3 - NOTA'S VOOR DE RAAD 

 

3.a - ED: RV: Coördinatiebesluit Boulevard de Wielingen 15 Cadzand-Bad 
 
Besluit: 
 

1. De raad voor te stellen een coördinatiebesluit te nemen in de zin van artikel 3.30 Wro voor de 
procedure van het bestemmingsplan en de benodigde omgevingsvergunning voor het plan tot 
het realiseren van een appartementencomplex met 14 appartementen op het perceel 
Boulevard de Wielingen 15 te Cadzand. 

2. Het dossier toe te voegen aan de bestuurlijke jaaragenda voor de raadscyclus van maart 
2021. 

 

3.b - Concept presentatie Visie op begraven (cyclus maart) 

 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de concept presentatie.  
2. De presentatie kan aangeleverd worden bij de griffie voor de cyclus van maart. 

 

3.c - Voortgang Krachtig Verbonden 
 
Besluit: 
 

1. De burgemeester koppelt terug dat het presidium op 2 februari 2021 besloten heeft tot optie 2. 
2. Daarbij zijn verder nadere afspraken gemaakt over de aanloop naar en de behandeling van 

Krachtig Verbonden in de raadsvergadering van 25 februari 2021. 
a) Alleen de wat-paragrafen voorleggen ter besluitvorming (geen vermenging met hoe-

vragen). 
b) Een planning bijvoegen waaruit blijkt wanneer de hoe-vragen aan de raad worden 

voorgelegd. 
c) Aangeven wat de status is van de bijlagen (ter informatie). 
d) Het dossier ruim voor de besluitvormende raadsvergadering op 25 februari 2021 

aanbieden. 
3. In de stuurgroep Krachtig Verbonden op 4 februari 2021 zijn werkafspraken gemaakt om dit 

besluit op te volgen. Het dossier wordt aangeboden voor de collegevergadering op 16 februari 
2021. 

 

3.d - Toezeggingen en actiepunten presidium 2/2 

 
Besluit: 
 

4. Het college neemt kennis van de toezeggingen en actiepunten uit het presidium d.d. 2 februari 
2021. 

5. Specifiek wordt stil gestaan bij het herhaalde besluit om presentaties te beperken tot 
maximaal 10 minuten.  

 
 
 



3.e - Concept presentatie Visie op musea (cie 16/2) 
 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de concept presentatie. 
2. De presentatie mag doorgeleverd worden aan de griffie voor de commissie 

Samenleving/Middelen op 16 februari 2021. 
 

5 - NOTA’S OPENBAAR  
 

5.a.01 - OND: Besluitenlijst openbaar college d.d.2 februari 2021 

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 2 februari 2021 vaststellen. 
 

5.a.02 - OND: COVID-rapportage februari 2021 
 
Besluit: 
 

1. De rapportage wordt aangeleverd bij de griffie, ten behoeve van de commissie 
Samenleving/Middelen op 16 februari 2021. 

2. Er zal een bijlage worden toegevoegd bij de rapportage COVID-19 voor de gemeenteraad met 
daarin een overzicht van de beschikbare ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers. 

3. Het is van belang om de bekendheid van deze regelingen verder te vergroten en hieraan 
communicatief breed aandacht te geven. 

4. Vervolgplanning: 
a) Het college stemt in met de vervolgplanning om in april en juni opnieuw COVID 

rapportages aan de gemeenteraad aan te bieden. Dit overeenkomstig opnemen in de 
bestuurlijke jaaragenda. 

b) Eveneens wordt ingestemd met het opnemen van een specifiek hoofdstuk COVID-19 in 
de jaarrekening 2020. 

 

5.b.01 - BB: Erkenning waterbodemkwaliteitskaart 
 
Besluit: 
 
De herziene waterbodemkwaliteitskaart te erkennen en op te nemen in onze Nota bodembeheer van 
de landbodem van Zeeuws-Vlaanderen als erkend bewijsmiddel voor de kwaliteit van de bagger in de 
waterlopen op het grondgebied van de gemeente Sluis. 
 

5.b.02 - BB: Advies- en besluitvormingsstructuur Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein 
n.a.v. het rapport Berenschot + Opdracht projectleider 
 
Besluit: 
 

1. Kennisnemen van de fasegewijze uitvoering van de adviezen uit het rapport Berenschot. 
2. Instemmen met het vernieuwde sturingsmodel voor advies en besluitvorming en de hierbij 

passende structuur (bijlage 01). 
3. Instemmen met de implementatie en tussentijdse evaluatie van het onder 2 genoemde nieuwe 

model. 
4. Instemmen met de inhoudelijke focus en prioritering van de opgaven en onderwerpen binnen 

het sociaal domein, die tezamen de strategische agenda vormen voor het jaar 2021. 
5. Instemmen met de vervolgopdracht voor de huidige projectleider voor maximaal 6 maanden in 

2021 voor 20 uur per week en de hiermee gepaard gaande kosten voor de gemeente Sluis á 
€ 2.984,68 ten laste te brengen van het budget 60050000/42699  

6. Instemmen met raadsinformatiebrief  
 
 
 



5.b.03 - BB: Regionale Woonvisie ZVL 2030 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het Werkdocument Regionale Woonvisie Zeeuws-Vlaanderen. 
2. De presentatie van het werkdocument en beeldvormende bespreking te agenderen voor de 

raadsinformatiebijeenkomst op dinsdag 23 februari 2021. 
3. Het werkdocument met begeleidende brief aan de raadsleden toezenden. 
4. In te stemmen met de planning gericht op vaststelling in de raadsvergadering van 8 juli 2021.  
5. Dit overeenkomstig toevoegen aan de bestuurlijke jaaragenda. In dit proces de samenhang 

en het samen oplopen met de Regiovisie blijven borgen. 
6. In te stemmen met de concept presentatie van Stec.   

 

5.c.01 - ED: Beslissing op het bezwaarschrift Vrijhof Dorpsstraat 10 Retranchement 
 
Besluit: 
 
Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften: 

1. Bezwaarde ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar. 
2. Het door bezwaarde ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 
3. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

5.c.02 - ED: Beslissing op het bezwaarschrift Expeditieweg 2 G1 t/m G9 te Schoondijke 

 
Besluit: 
 
Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften: 

1. Bezwaarde kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar. 
2. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

5.c.03 - ED: Voorstel tot instemmen met vergoedingen, locaties, data en tijdstippen Tweede 
Kamerverkiezingen 2021 
 
Besluit: 
 
In te stemmen met vergoedingen, locaties, data en tijdstippen Tweede Kamerverkiezingen 2021. 
 

5.c.04 - ED: Ter inzage leggen Ringdijk Zuid 7 Cadzand 
 
Besluit: 
 

1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 7 Cadzand’ (met kenmerk 
NL.IMRO.1714.bpringdijkzuid7-ON01) voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. 

2. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen. 
 

5.c.05 - ED: Principeverzoek Boulevard de Wielingen 15 Cadzand-Bad 

 
Besluit: 
 

1. In principe akkoord te gaan met de ontwikkeling op het perceel Boulevard De Wielingen 15 
Cadzand-Bad. 

2. Ten behoeve van deze ontwikkeling een intentieovereenkomst aan te gaan. 
 
 
 
 
   



5.c.08 - ED: Afhandeling bezwaar, gericht tegen de invordering van een verbeurde dwangsom 
van de voormalige eigenaren van het perceel Raamstraat 1 te Oostburg 
 
Besluit: 
 
Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften: 

1. Het bezwaarschrift van de voormalige eigenaren van het perceel Raamstraat 1 te Oostburg 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

2. Het bestreden besluit in stand te laten. 


