
 

 

Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 

Openbaar 

Datum 10-03-2020 

Tijd 9:00 - 12:00 uur 

Locatie Kamer burgemeester 

Voorzitter Burgemeester Gemeente Sluis 

 

  

  

2 

 

Implementatie Omgevingswet (klankbordgroep) 

 

Besluit 

1. Het projectplan staat vandaag ter kennisgeving op de agenda, en het 

college wordt meegenomen in de voorbereiding van de ambitiebepaling 

door de raad. 

2. Het projectplan wordt ambtelijk toegelicht. Daarbij wordt onder andere stil 

gestaan bij het doel, de scope, de projectorganisatie, de stakeholders, 

verbinding met partners als bijvoorbeeld Amsterdam en de ervaringen in 

andere projecten (‘lessons learned’). 

3. De vragen van de collegeleden over onder andere de financiën, bestaande 

budgetten, gebruikte afkortingen en begrippen (lijst verduidelijken) worden 

beantwoord. Met inachtneming van de antwoorden neemt het college het 

plan voor kennisgeving aan. 

4. Vervolgens worden de 3 theoretische modellen toegelicht die in het proces 

beschikbaar zijn voor de ambitiepaling. 

* Wro methode: deze blijft onder de omgevingswet mogelijk. In deze 

methode moet veel aan de voorkant gemotiveerd worden. 

* Open normen systeem: het verantwoordingsmoment verschuift, er wordt 

meer gewerkt met algemene regels en de verantwoording komt meer bij de 

burgers te liggen. 

* Tussenvariant: wel met open normen, maar meer denkend in oude Wro 

systematiek. 

5. De drie modellen worden de komende weken verder uitgewerkt op basis 

van de volgende 4 criteria: 

a. Taakverdeling tussen raad en college. 

b. De mate van sturing. 

c. Het gevolg voor de burger. 

d. Het gevolg voor de organisatie. 

Op basis hiervan wordt vervolgens een advies aan het college voorbereid. 

6. Het projectteam klankbordt tot slot met het college over de wijze van het 

betrekken van de gemeenteraad. Het voorstel om de drie uitgewerkte 
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modellen aan te bieden inclusief (zichtbare) voorbeelden, vindt het college 

een goed uitgangspunt. Dit mag verder worden voorbereid. 
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NOTA'S VOOR DE RAAD (OND-BB-ED) 

 

BB: Raadsbrief Jeugdparticipatie 

 

Besluit 

1. De secretaris geeft aan dat de concept antwoordbrief aan de fractie Groen 

Links in voorbereiding is, en volgende week aan het college wordt 

aangeboden. 

2. De fractie heeft een tussentijds voortgangsbericht ontvangen, omdat de 

beantwoording iets uit de tijd loopt. 

4.a.1 

 

BB: Presentatie raadsbijeenkomst 24/3 energietransitie 

 

Besluit 

1. Het college neemt de concept presentatie door en constateert dat de 

pagina’s 9 t/m 14 (Het net, hoe werkt dat nou?) sterk op elkaar lijken. 

Daarnaast oogt de inhoud wat technisch. 

2. Wethouder De Feijter geeft aan dat dit mondeling allemaal wordt uitgelegd. 

Met die toevoeging stemt het college in met de concept presentatie. 

3. Als maximale presentatietijd (exclusief beantwoorden van vragen) geeft het 

college 45 minuten mee. 

4. Op vraag van de burgemeester geeft wethouder De Feijter aan dat de 

ontwikkelaars op de hoogte zijn van het feit dat deze informatieve 

bijeenkomst plaatsvindt. De presentatie zelf kennen zij nog niet. 

4.b.1 

 

ED: RV: Vaststellen bestemmingsplan Parking Waterdunen 

 

Besluit 

1. In te stemmen met de conceptnotitie ‘Beantwoording zienswijzen en 

ambtshalve aanpassingen’. 

2. De raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Parking Waterdunen’ 

ongewijzigd vast te stellen. 

3. De betrokken partijen middels de voorgestelde brieven te informeren. 

4. De vaststelling van het voorliggende stuk te verplaatsen op de bestuurlijke 

jaaragenda naar de raadscyclus van april 2020. 

 

 

4.c 

 

Agenda raadsbijeenkomst 17/3 parkeren 
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Besluit 

1. Het college bespreekt de concept agenda. Als onderwerp wordt besloten 

tot: parkeerbeleid/-vergunningen. 

2. De burgemeester is deze avond verhinderd (vakantie). Ook de waarnemend 

voorzitter van de gemeenteraad is afwezig. De griffier beziet wie de 

volgende in lijn is. De agenda wordt hierop nog aangepast. 

4.d 

 

Actiepuntenlijst presidium 

 

Besluit 

De burgemeester en secretaris koppelen kort terug uit het presidium d.d.  

3 maart 2020, onder verwijzing naar de actiepuntenlijst die de griffier heeft 

opgesteld. 

 

4.e 

 

Concept raadsbrief bouwplannen Roompot 

 

Besluit 

1. Het college bespreekt de concept antwoordbrief en stelt op inhoud en toon 

enkele kleine aanpassingen voor (onder andere bij antwoorden 3, 4 en 6). 

2. Wethouder Ploegaert en de secretaris krijgen mandaat de brief af te 

ronden. 
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED) 

 

6.a.1 

 

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 3 maart 2020 

 

Besluit 

De besluitenlijst d.d. 3 maart 2020 (openbare besluiten) vast te stellen. 

 

6.a.2 

 

OND: Subsidie personeelsvereniging 't-Ôope 

 

Besluit 

1. De personeelsvereniging 't-Ôope voor het begrotingsjaar 2020 net als 

voorgaande jaren een subsidie toe te kennen ter hoogte van de inkomsten 

aan contributie van de leden, thans begroot op € 10.080 met een 

maximum van € 11.050. 

2. Een principebesluit te nemen om de personeelsvereniging voortaan jaarlijks 

subsidie te verlenen ter hoogte van de jaarlijkse inkomsten van de 

personeelsvereniging aan contributiegelden, met een maximum van  

€ 11.050 per jaar. 
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3. Daarbij het voorbehoud te maken van gelijkblijvende omstandigheden, 

waaronder fiscale regelgeving. 

4. De gemeentesecretaris te mandateren voor de uitvoering van dit 

principebesluit. 

5. Ondertekening van de toekenningsbrief op het college plaatsen. 

6.b.1 

 

BB: Verzoek voor aankoop standplaats Eedeweg 28 te Aardenburg 

 

Besluit 

1. Besluiten om het verzoek van de huurder om de woonwagenstandplaats 

Eedeweg 28 te Aardenburg aan hem te verkopen af te wijzen. 

2. In de antwoordbrief de zin weghalen waarin staat dat verkoop van de 

standplaats het moeilijker maakt om aan het beleid invulling te geven (zie 

voorblad). Wethouder Poissonnier heeft mandaat de aangepaste brief goed 

te keuren. 

6.b.2 

 

BB: Ondertekening convenant Schone Schelde 

 

Besluit 

1. Het college neemt kennis van het samenwerkingsconvenant Schone Schelde 

(bijlage 1) en het plan van aanpak (bijlage 2). 

2. Het college besluit om in te stemmen met het ondertekenen van het 

samenwerkingsconvenant Schone Schelde. 

3. Het college besluit om in te stemmen met het aanmelden van NME-centrum 

Natuur&Zo voor deelname in de uitvoering van het 

samenwerkingsconvenant Schone Schelde, namens de gemeente Sluis. 

4. Het college besluit om wethouder De Feijter te machtigen om namens het 

college van B&W het convenant Schone Schelde te ondertekenen tijdens de 

opruimactie Schone Schelde op zaterdag 14 maart a.s. in het dorpshuis in 

Hoofdplaat. 

6.b.3 

 

BB: Onttrekken aan de onderwijsbestemming en verkrijging van het 

eigendomsrecht van schoolgebouw Sint Petrus- De Wegwijzer te Schoondijke 

 

Besluit 

1. Het schoolgebouw van Sint Petrus – De Wegwijzer te Schoondijke met 

ingang van heden te onttrekken aan de onderwijsbestemming. 

2. In te stemmen met de verkrijging van het eigendomsrechten van het 

schoolgebouw met ondergrond. 

3. De eigendomsoverdracht te effectueren door middel van inschrijving in de 

registers van het kadaster door bijgevoegd concept van de onderhandse 

akte (Model Register Hypotheken 4) mede te ondertekenen. 
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4. De verklaring van eensluidendheid te doen ondertekenen door de 

gemeentesecretaris. 

5. Na eigendomsverkrijging over te gaan tot herbestemming c.q. 

vervreemding van het voormalige  schoolgebouw, waarover t.z.t. nader te 

adviseren door de afdeling BB. 

6.b.4 

 

BB: Volwasseneducatie en WEB middelen 2019-2020 

 

Besluit 

1. In te stemmen met: 

a. De financiële afrekening 2019. 

b. Het regionale plan Educatie (Zeeland) 2020. 

c. De afsprakenlijst "Specifieke uitkering 2020". 

d. Het plan laaggeletterdheid "Aan de slag in Zeeuws Vlaanderen" en 

de inzet middelen 2020. 

e. Het in handen stellen van de uitvoering van de Zeeuws-Vlaamse plannen 

van de budgetbeheerder. 

2. Naar aanleiding van: indien (technisch) mogelijk zou het college het 

inzichtelijk vinden als in een volgende afrekening een verdere uitsplitsing 

kan plaatsvinden op gemeenteniveau (Hulst, Terneuzen, Sluis). 

6.b.5 

 

BB: Voorstel Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta 2021 

 

Besluit 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde versie Integrale Voorkeursstrategie 

Zuidwestelijke Delta 2021. 

2. Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta te informeren middels bijgevoegde 

brief. 

3. De gemeenteraad te informeren via een D-brief. 

 

6.c.3 

 

ED: Prognose Bedrijventerreinen 2020 

 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de inhoud van het rapport Prognose 

bedrijventerreinen 2020. 

2. Dit rapport eveneens ter kennis brengen van de gemeenteraad, via brieven 

onder D. In deze brief de status van het rapport en relatie met Krachtig 

Verbonden tot uitdrukking brengen. Wethouder Poissonnier krijgt mandaat 

deze brief goed te keuren. 

 

 

 

6.c.5 ED: Ter inzage leggen Ringdijk Zuid 10 Cadzand 
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Besluit 

1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 10 Cadzand’ (met kenmerk 

NL.IMRO.1714.bpringdijkzuid10-ON01) voor een periode van 6 weken ter 

inzage te leggen. 

2. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen. 

6.c.7 

 

ED: Beslissing op bezwaarschrift gericht tegen een omgevingsvergunning,  

T.F. Blankenstraat 10 Breskens 

 

Besluit 

1. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften besluiten om 

bezwaarden niet ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar en het bestreden 

besluit in stand te laten. 

 

 

 

 

 

 

 




