
 

Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
Openbaar 

  
Datum 26-05-2020 

Tijd 9:00-12:00 uur, 12.00-13.00 uur, 13.45-14.45 uur 
Locatie Digitaal via teams 
Voorzitter Burgemeester  
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NOTA'S VOOR DE RAAD (OND-BB-ED) 

2.a.1 

 

RV: OND - 5e programmawijziging 2020 

 

Besluit 
1. In stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 5e 

programmawijziging 2020 en deze aanbieden aan de raad voor 
besluitvorming in de raad van 28 mei 2020. 

2. De 5e taakveldenwijziging 2020 vaststellen. 

2.b.1 

 

RV: BB - 1e Begrotingswijziging 2020 en Programmabegroting 2021-2024 van 
de GGD Zeeland 

 

Besluit 
1. Instemmen met de 1e Begrotingswijziging 2020 van de GGD Zeeland. 

2. Instemmen met de Programmabegroting 2021-2024 van de GGD Zeeland. 
3. De gemeenteraad voor te stellen op beide stukken een positieve zienswijze 

in te dienen. 
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED) 

 

4.a.1 

 

OND: Besluitenlijst college (OPENBAAR) d.d. 19 mei 2020 

 

Besluit 
De besluitenlijst d.d. 19 mei 2020 (openbare besluiten) vaststellen. 
 

4.a.2 OND: Jaarstukken 2019, 3e versie 
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Besluit 
1. Het college neemt kennis van de Jaarstukken, en zal eventuele laatste 

opmerkingen/aanvullingen uiterlijk 29 mei 2020 aanleveren bij team 
Financiën. 

2. Aan de voorgestelde resultaatbestemming toevoegen dat € 120.000 wordt 
bestemd voor ondersteuning van ondernemers/ Taskforce+, 
sportverenigingen en culturele instellingen in het kader van COVID-19. Dit 
bedrag is gebaseerd op € 40.000 per sector. 

4.a.4 

 

OND: 1e concept 1e Berap 2020 (speerpunten en verbonden partijen) 

 

Besluit 
1. Het college neemt kennis van het eerste concept van de 1e 

bestuursrapportage 2020, onderdeel speerpunten en verbonden partijen. 

2. Het college zal aanvullingen, opmerkingen en vragen uiterlijk 29 mei 2020 
aanleveren bij team Financiën. 

4.b.1 

 

BB: Burgerinitiatief Stichting Vroemmm 

 

Besluit 
Het verzoek van Stichting Vroemmm voor de ondersteuning van het project 
‘Vroemmm’ af te wijzen en dit besluit tijdens een persoonlijk gesprek met de 
stichting en portefeuillehouders mede te delen. 

 

4.b.2 

 

BB: Voorstel tot het benoemen van mevrouw De Lijzer als lid van de Raad voor 
Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling 

 

Besluit 
1. Conform de voordracht van de Rmdo, over te gaan tot de benoeming van 

mevrouw De Lijzer tot lid voor de Raad voor Maatschappelijke en 
Demografische Ontwikkeling. 

2. Mevrouw De Lijzer te benoemen per 27 mei 2020 voor een periode van vier 
jaar. 

 
4.b.3 

 

BB: Voorstel tot Lokale risicodialoog Klimaatadaptatie Zeeuws-Vlaanderen 

 
Besluit 
1. Akkoord te gaan met de opzet voor de enquête. 
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2. Akkoord te gaan met het verspreiden van de enquête onder 
bewoners/ondernemers en organisaties binnen de gemeente Sluis. 

3. Akkoord te gaan met het aangaan van de overeenkomsten met 
Onderzoekdoen.nl. 

4. De kosten hiervan ten laste te brengen van budget Duurzaamheid. 
  

4.b.5 

 

BB: Bestuurlijke verantwoording BAG, BGT en BRO 2019 

 
Besluit 
1. Kennis te nemen van de verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO. 
2. De verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO vast te stellen. 
 

4.b.6 

 

BB:  COVID-19 protocol strandpaviljoens 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de brief met protocol van de strandpaviljoenhouders 

(bijlage 1). 
2. In te stemmen met de concept antwoordbrief aan de Vereniging van 

Strandpaviljoenhouders West Zeeuws-Vlaanderen. 
3. In te stemmen om coulant en gastvrij om te gaan met handhaving van het 

gebruik van de toiletten op de stranden en dit bestuurlijk neerleggen bij de 
VRZ. 

4. De strandpaviljoenhouders z.s.m. in kennis stellen van de antwoordbrief 
middels een bestuurlijk telefonisch gesprek met de schrijver van de brief. 

 

4.b.7 

 

BB: Inzet strandbewaking in COVID-19 

 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het document inzet strandbewaking gemeente Sluis in 

COVID-19 crisis in bijlage 1. 
2. In te stemmen met reguliere inzet van de strandbewaking in het 

bewakingsseizoen 2020. 
3. In te stemmen om de meerkosten voor verblijf van de strandbewaking te 

financieren uit de strandbudgetten (post onvoorzien). 
4. Kennis te nemen van het protocol van Reddingsbrigade Nederland. 
5. Bespreken in hoeverre de strandbewaking vanuit haar rol bij zou kunnen 

dragen in de gastheerfunctie op het strand, en in de informatievoorziening 
naar de gemeente over de drukte op de stranden (‘ogen en oren’ op 
locatie). 

 

4.c.1 

 

ED: Handhavend optreden tegen Transport Dimani bvba wegens handelen in 
strijd met artikel 2:12 APV 
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Besluit 
1. De voorgenomen last om te zetten in een definitieve last om de door 

Transport Dimani bvba aangebrachte betonverharding van gemeentelijk 
eigendom te verwijderen, en verwijderd te laten, en die vervolgens te 
vervangen door een open verharding. 

2. Hieraan een dwangsom ineens te verbinden. 
3. De begunstigingstermijn te bepalen op vier weken na verzending van het 

dwangsombesluit. 
4. Het bedrijf ASE, Ambachtsweg 6 te Eede, verzoeken een melding ex artikel 

2:12 APV in te dienen en haar te wijzen op de daaraan verboden 
voorschriften. 

 

4.c.2 

 

ED: Voorstel toestemming 24 uur zorgopvang Tragel 

 

Besluit 
Onder voorwaarden toestemming te verlenen aan het gewijzigd gebruik 
brandveiligheid voor een periode van 26 weken om 24-uurs zorgopvang van 
cliënten mogelijk te maken. 

 
4.c.3 

 

ED: Afhandeling bezwaar, gericht tegen afwijzing van bezwaar tegen 
herinrichting Boulevard de Wielingen 

Besluit 
1. Het namens de VvE Cadzand-Bad Résidence ingediende bezwaar niet 

ontvankelijk te verklaren. 

4.c.4 

 

ED: Verwijderen aanhangwagen in Schoondijke, met toepassing van 
bestuursdwang 

 

Besluit 
De verwaarloosde aanhangwagen aan de Burgemeester van Roseveltstraat in 
Schoondijke in de vorm van bestuursdwang van de openbare weg te 
verwijderen en op de gemeentelijke werkplaats te stallen. 

 
4.c.5 

 

ED: Beleidsnotitie tijdelijke uitbreiding terrassen tijdens Corona crisis 
gemeente Sluis 

 

Besluit 
1. Vaststellen van de Beleidsnotitie tijdelijke uitbreiding terrassen tijdens 

Corona crisis gemeente Sluis. 
2. De notitie in werking te laten treden op 1 juni 2020. 
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3. Uw besluit te publiceren. In de concept presentatie wordt de passage over 
de ter-inzage-legging weggehaald en wordt ondertekening burgemeester 
aangepast. 

4. De gemeenteraad en ondernemers deze middag in kennis stellen van dit 
besluit. 

5. Het te nemen verkeersbesluit agenderen voor de collegevergadering op  
28 mei 2020. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


