
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 12-01-2021 
Tijd: 9:00 - 13:30 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

3 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

3.a - OND: RV voorstel tot Nota decembercirculaire 2020 
 
Besluit: 
 

1. a) Kennis te nemen van de effecten van de Decembercirculaire Gemeentefonds 2020. 
b) De taakmutaties c.q. decentralisatie-uitkeringen op te nemen als stelpost in de begroting 
2021 en volgende jaren. Aanbieden bij de griffie ter agendering in de commissie 
Samenleving/Middelen op 19 januari 2021. 

 

3.b - Toezeggingen presidium 
 
Besluit: 
 
Het college neemt kennis van de toezeggingen uit de vergadering van het presidium d.d. 5 januari 
2021. De daarbij horende acties staan uit. 
 

3.c - Concept presentatie Krachtig Verbonden 19/1 

 
Besluit: 
 

1. Het college neemt de concept presentatie Krachtig Verbonden door, die ter vergadering 
ontvangen wordt. 

2. De presentatie aanbieden bij de griffie ten behoeve van de commissie Samenleving/Middelen 
op 19 januari 2021. 

3. Het presidium heeft verzocht een ‘tussenversie’ van Krachtig Verbonden te mogen ontvangen. 
Dit is de oorspronkelijke versie waarin de beoogde wijzigingen zichtbaar zijn opgenomen. Ook 
dit document aanbieden bij de griffie. 

4. Tot slot heeft het presidium gevraagd het huidige dossier op iBabs aan te vullen met 
documenten uit de commissievergadering van 23 juni 2020.  

 

3.d - Concept presentatie Grondbeleid 19/1 

 
Besluit: 
 

1. Het college bespreekt de concept presentatie Grondbeleid voor de raadsbrede behandeling in 
de commissie Samenleving/Middelen op 19 januari 2021. 

2. De hoofdlijn van de presentatie is voor het college akkoord.  
3. De brief aanleveren bij de griffie om te plaatsen op de agenda van de commissie 

Samenleving/Middelen. 
 

3.e - Voorbereiding informatieve raadsbijeenkomst 26/1 

 
Besluit: 
 

1. Voor de informatieve raadsbijeenkomst op 26 januari 2021 staat het onderwerp Euregiotuinen 
geagendeerd (zie agendapunt 5c3). 

2. Wethouder Ploegaert en de secretaris geven aan dat ambtelijk het verzoek is gedaan tot het 



toevoegen van het onderwerp Omgevingswet (ambitiebepaling en vergunningverlening). Dit 
ter ondersteuning van de notitie die deze avond in de commissie Ruimte/AB bij de D-stukken 
staat. 

3. Het college stemt in met deze toevoeging. Omdat dit onderwerp nog niet op de bestuurlijke 
jaaragenda stond die het presidium op 5 januari 2021 besproken heeft, moet dit formeel wel 
aan de fractievoorzitters voorgelegd. De secretaris zal de griffier vragen hiervoor een berichtje 
uit te doen. 

 

5 - NOTA'S OPENBAAR  
 

5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 5 januari 2021 

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 5 januari 2021 vaststellen. 
 

5.a.2 - OND: LSI Convenant 
 
Besluit: 
 

1. Toe te treden tot het convenant van de Landelijk Stuurgroep Interventieteams (LSI), waarbij 
vanuit het college vooral aandacht wordt gevraagd voor de aanpak van grotere kwesties. 

2. De deelname aan het convenant (inclusief meerwaarde daarvan) meenemen in de 
informatieve raadsbijeenkomst over veiligheid. 

 

5.b.1 - BB: Voorstel om in te stemmen met het voorgestelde aandeelhoudersbesluit N.V. 
Economische Impuls Zeeland 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het voorgestelde aandeelhoudersbesluit N.V. Economische Impuls 
Zeeland: 

 goedkeuring en vaststelling van de notulen en de bijbehorende besluitenlijst van de 
algemene vergadering d.d. 12 december 2019  

 goedkeuring van het Jaarplan 2021 tezamen met de toelichting daarop  

 goedkeuring van de Begroting 2021 tezamen met de toelichting daarop 

 wijziging van de statuten van de Vennootschap, zulks overeenkomstig de Concept-akte 
van Statutenwijziging 

 instemming met het vergaderrooster van 2021 

 herbenoeming van de heer J.W. Weck, voornoemd, als voorzitter van de raad van 
commissarissen per 21 januari 2021 voor een termijn van vier jaar 

 benoeming van mevrouw Hester Bijl, geboren 15 december 1970, als lid van de raad van 
commissarissen per 1 januari 2021 voor een termijn van vier jaar. 

2. En hierbij voorts te verklaren dat zij zijn geconsulteerd omtrent de wijziging van het RvC-
reglement. 

3. Het aandeelhoudersbesluit te ondertekenen en voor 15 januari 2021 aan N.V. Economische 
Impuls Zeeland te sturen. 

 

5.b.2 - BB: Samenwerkingsovereenkomst Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het aangaan en ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst 
Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven. 

2. In te stemmen met het machtigen van burgemeester M.M.D. Vermue-Vermue (voorzitter VZG) 
om namens de gemeente Sluis de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 

 
 
 



5.b.4 - BB: Voorstel om een startplaats te zijn voor de Baloise Ladies Tour in 2021 
 
Besluit: 
 

1. Akkoord te gaan met het aanbod van Sportadviesbureau GLS om als gemeente Sluis in 2021 
als startplaats te fungeren voor de Baloise Ladies Tour 2021. 

2. In te stemmen met de hiermee gemoeid gaande kosten ad € 6.000 en deze te dekken uit de 
volgende posten: 

 Jaarlijkse sporthuldiging                                              € 1.018 

 Niet doorgaan Zwinstedenloop                                    -    681 

 Leefbaarheidsfonds                                                     -  4.301 
3. Sportadviesbureau GLS over uw besluit te informeren. 

 

5.c.1 - ED: Project Houdgreep en convenant integrale aanpak drugsoverlast 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het voortzetten van het project Houdgreep in 2021 en 2022 en hiertoe te 
blijven participeren in het convenant aanpak integrale drugsoverlast. 

2. De benodigde bedragen voor de jaren 2021 en 2022 (verdeelsleutel op basis van een bijdrage 
per inwoner) ad. € 12.193,50 ten laste te brengen van het daarvoor begrote budget Openbare 
orde en veiligheid/ Handhaving (6.140.00.00/34798). 

3. Het college van de gemeente Terneuzen en de raad hierover te informeren. 
 

5.c.2 - ED: Verlenen omgevingsvergunning Oude Haven 44 Oostburg 
 
Besluit: 
 
De Omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu (UV-2018078) op het perceel Oude 
Haven 44 te Oostburg te verlenen. 
 

5.c.3 - ED: Voorontwerpbestemmingsplan Regiopark Oostburg 
 
Besluit: 
 

1. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’(Euregiotuinen) ter inzage te leggen 
voor inspraak en vooroverleg conform de bijgaande stukken toelichting, regels en verbeelding. 

2. Zoals te doen gebruikelijk bij voorontwerpen de gemeenteraad schriftelijk in kennis stellen van 
de ter inzagelegging. 


