
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 02-03-2021 
Tijd: 9:00 – 11.00 uur en 11.30 – 13.00 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

3 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

3.a - BB: Beleidsplan Schuldhulpverlening 
 
Besluit: 
 

1. Instemmen met het Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2025 en dit ter besluitvorming aan 
de raad voorleggen. 

2. Instemmen met de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening en deze ter besluitvorming 
aan de raad voorleggen. 

3. Instemmen met bijgaand concept-raadsvoorstel en dit ter besluitvorming aan de raad 
voorleggen. 

4. Vaststellen van de Beleidsregels Wet vereenvoudiging beslagvrije voet 2021. 
5. Zoals vorige week in het college besproken, zal aan het presidium tevens gevraagd worden 

welk besluitvormingsproces gewenst is (regulier of BOB). 
 

3.b - Beantwoording raadsvraag fractie CDA  
 
Besluit: 
 
Het college stemt in met de antwoordbrief aan de fractie CDA over de vraag tot halvering van huur 
voor de horeca. 
 

5 - NOTA'S OPENBAAR  

 

5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 23 februari 2021 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 23 februari 2021 vaststellen. 
 

5.a.2 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 25 februari 2021 

 
Besluit: 
 

1. De openbare besluitenlijst d.d. 25 februari 2021 vaststellen. 
 

5.b.1 - BB: Beleidsregels TONK 
 
Besluit: 
  

2. In te stemmen met de tijdelijke beleidsregels TONK gemeente Sluis met dien verstande dat 
de maximale hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald op € 1.200. 

3. De uitvoering, in overeenstemming met de uitvoering van de bijzondere bijstand, te 
mandateren aan het afdelingshoofd Externe Dienstverlening. 

4. Afwijzingen die marginaal afwijken van de criteria voorleggen aan de portefeuillehouder zodat  
het toepassen van de hardheidsclausule kan worden overwogen. 

5. De regeling, in het licht van de aangenomen motie in de Tweede Kamer, budgettair neutraal  
te begroten, goed te monitoren en mee te nemen in de COVID-19 rapportage. Inherent aan 



deze systematiek is dat later niet meer in het nadeel van de inwoner kan worden afgeweken. 
Een bijstelling ten gunste van de inwoner is wel mogelijk. 

6. Indien na verloop van tijd op basis van het werkelijke gebruik zou blijken dat de beleidsregels 
aanpassing vragen, zal het college daarover opnieuw of aanvullend besluiten. 

7. Het besluit opvolgen met formele publicatie van de gewijzigde mandaatregeling en de 
beleidsregels.  

 

5.b.2 - BB: DVO Dethon groen 

 
Besluit: 
 

1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst met Dethon en deze te 
laten ondertekenen door de burgemeester. 

2. Akkoord te gaan met de verhoging van het onderhoudsbudget openbare ruimte  
3. Akkoord te gaan met de verlenging van de bestaande overeenkomst voor de 

onkruidbestrijding op verharding  
 

5.b.3 - BB: Herziening beheer en onderhoud FIKS en MTB 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de tijdelijke borging van het Routebureau Zeeland binnen Provincie 
Zeeland in 2021. 

2. In te stemmen met het overbruggingscontract voor beheer en onderhoud van het FIKS in 
2021. 

3. In te stemmen met het overbruggingscontract voor het beheer en onderhoud van het MTB 
netwerk in 2021. 

 

5.b.4 - BB: Subsidie RPCZ 2020 en 2021 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het advies om de subsidie aan RPCZ voor het inzetten van de 
orthopedagoog/gedragsdeskundige bij de schoolbesturen en de kinderopvangorganisatie met 
aangepaste voorwaarden te continueren voor 2021. 

2. In te stemmen met het advies om RPCZ toestemming te geven het niet ingezette deel van het 
subsidiebedrag in (de eerste helft van) 2021 te mogen inzetten bij deze partijen. 

3. Als gevolg daarvan het subsidiebedrag voor 2020 te verlagen en het subsidiebedrag voor 
2021 voorlopig vast te stellen op  

4. Voorlopig af te zien van het opstellen van het opstellen van een convenant met RPCZ, de 
schoolbesturen voor primair onderwijs, Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en het 
opstellen van meerjarige afspraken (indien dat door alle partners nodig wordt geacht) op te 
nemen in de uitvoeringsagenda van het Beleidsplan Kindvoorzieningen gemeente Sluis 2021-
2024. 

 

5.b.5 - BB: Voorstel tot het sluiten van overeenkomsten met de in deze nota vermelde 
organisaties ten behoeve van de inzameling oud papier en karton afkomstig van particuliere 
huishoudens 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de tekst van de ‘Overeenkomst inzameling oud papier en karton’. 
2. Met de in deze nota vermelde organisaties overeenkomsten te sluiten voor het inzamelen van 

oud papier en karton afkomstig van particuliere huishoudens. 
 
 
 
 
 
 



5.c.2 - ED: Omgevingsvergunning voor werken/werkzaamheden voor de aanleg van een 
voetpad langs de Vlamingpolderweg Cadzand 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het verslag van de zitting van de bezwaarschriftencommissie d.d. 27 
januari 2021 inzake de ingediende bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning voor de 
aanleg van het voetpad langs de Vlamingpolderweg te Cadzand-Bad. 

2. De betrokkenen het verslag van de zitting toezenden. 
  

5.c.4 - ED: Principeverzoek Vierhonderdpolderdijk 9 Cadzand 
 
Besluit: 
 

1. In principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een tweede 
compensatiewoning op het perceel Vierhonderdpolderdijk 9 te Cadzand. 

2. De initiatiefnemer per brief informeren. 
3. Wethouder De Feijter laat hierbij aantekenen dat zij creatief heeft meegedacht in 

mogelijkheden om de medewerking wel te kunnen verlenen. 
 

5.c.5 - ED: Handhavend optreden tegen De Mechanieker v.o.f. wegens handelen in strijd met de 
artikelen 3.1.1 en 3.5.1 van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen gemeente Sluis' 
 
Besluit: 
 

1. Gezien de gewijzigde situatie (zicht op oplossing) per 1 mei 2021 acht het college het niet 
nodig om nu handhavend op te treden. 

2. Mocht onverhoopt blijken dat deze situatie niet tot stand komt, wordt de handhaving wel 
voortgezet. 

 

5.c.6 - ED: Beslissing op bezwaarschrift Deltahoek 44  Breskens 
 
Besluit: 
 
Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften: 

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

 


