
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 26-01-2021 
Tijd: 9:00 - 13:00 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

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

 

3.a.1 - OND:RV: 4e begrotingswijziging 2021 
 
Besluit: 
 

1. In stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 4e begrotingswijziging 2021 en deze 
aanbieden aan de raad voor besluitvorming in de raad van 28 januari 2021. 

2. De 4e taakveldenwijziging 2021 vaststellen. 
 

3.a.2 - OND: RV Aanvraag rijkbijdrage bommenregeling 
 
Besluit: 
 

1. De raad voor te stellen om te besluiten bijgevoegde aanvraag om een bijdrage in het kader 
van de Rijksbijdrageregeling 'bommenregeling' in te dienen bij het Ministerie van BZK. 

2. Het raadsvoorstel kan aangeboden worden aan de griffie voor agendering voor de 
raadscyclus van februari.  

 

3.b.1 - BB: RV  Beleidsplan speelvoorzieningen gemeente Sluis 2021 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van Beleidsplan speelvoorzieningen gemeente Sluis 2021. 
2. In te stemmen met conceptraadsvoorstel.  
3. Het raadsvoorstel kan aangeboden worden aan de griffie voor agendering voor de 

raadscyclus van februari. 
 

3.c - Toezeggingen commissie Samenleving/Middelen 19 januari + aangepaste actiepuntenlijst 
 
Besluit: 
 

1. De actiepuntenlijst en de toezeggingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

3.d - Parkeren 2.0 financiële afhechting 
 
Besluit: 
 

1. Het raadsvoorstel vast te stellen en aan de gemeenteraad voor te leggen. 
2. In te stemmen met het opvangen van de overschrijding uit fase 1 met de middelen uit fase 3. 
3. In te stemmen met het tot nader order ‘on hold’ zetten van fase 3. 
4. In te stemmen met het starten van fase 2 en daartoe. 

a) in te stemmen met het invullen fase 2 met middelen uit fase 3. 
b) in te stemmen met een positieve bijstelling van de opbrengsten parkeervergunningen. 

 
 
 
 
 



3.e - Technische vragen Krachtig Verbonden 
 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de beantwoording. 
2. De beantwoording wordt vandaag nog naar de raadsleden verzonden. 

 

5 - NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED) 

 

5.a.1 - OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d.19 januari 2021 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 19 januari 2021 vaststellen. 
 

5.b.1 - BB:  Handelingsadvies extra bijdrage regeling meerkosten Wmo. 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het handelingsadvies extra bijdrage regeling meerkosten Wmo. 
2. De hiermee gemoeid gaande kosten ad  € 24.901,25 te dekken uit voorzieningen/overige 

lasten. 
3. Dit besluit terug te koppelen aan de VZG. 

 

5.b.2 - BB: doelgebruik contract BRK Levering 

 
Besluit: 
 
Om het doelgebruik contract BRK Levering vast te leggen in het addendum bij het getekende contract 
3000238132 behorende bij abonnementsleveringen met kenmerk “9700004766”. 
 

5.b.3 - BB: Verlenging BOR-pakket Obsurv 
 
Besluit: 
 
Om gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid in paragraaf 3.6 van de het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 2020 Zeeuws-Vlaanderen en aan Sweco enkelvoudig onderhands opdracht 
verstrekken voor verlenging hosting, onderhoud en ondersteuning Obsurv voor de jaren 2021 t/m 
2024. 
 

5.b.4 - BB: concept KasZ 
 
Besluit: 
 

1. Besluiten om:  
a) Kennis te nemen van het concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland 
b) In te stemmen met de notitie voor de commissie Ruimte/AB van 9 februari a.s. 
c) In te stemmen met de conceptbrief richting Kernteam Klimaatadaptatie 
d) De stukken ter discussie aan te bieden aan de gemeenteraad en te behandelen in de 

commissie  Ruimte/AB van 9 februari incl. een presentatie 
e) Wethouder de Feijter  te mandateren om in te stemmen de definitieve brief, namens het 

college, na de commissie Ruimte/AB te versturen naar het Kernteam Klimaatadaptatie 
2. Naar aanleiding van: volgende week zal er een nieuwe presentatie aan het college worden 

aangeboden omdat er nu een Zeeuwsbrede presentatie is die voortaan gebruikt zal gaan 
worden. 

 
 
 



5.c.1 - ED: Concept Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
omgevingsrecht Sluis 
 
Besluit: 
 

1. De concept Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
omgevingsrecht Sluis voor kennisgeving aan te nemen; 

2. De concept Kwaliteitsverordening VTH in het kader van de hoorplicht aan te bieden aan 
Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland (hierna GS) met bijgevoegde concept brief. 


