
 

Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
Openbaar 

Datum 28-05-2020 
Tijd 18:00 - 19:15 uur 

Locatie Burgemeesterskamer Belfort Sluis 
Voorzitter Burgemeester  

 

  

  

2.a.2 

 

BB: Beschikbaarstellen krediet voor het actualiseren van de Kerkenvisie 

 

Besluit 
1. De gemeenteraad voor te stellen om € 75.000 beschikbaar te stellen voor 

het actualiseren en verder uitwerken van de kerkenvisie. 

2. Na goedkeuring door de gemeenteraad gebruik te maken van de 
afwijkingsbevoegdheid in paragraaf 3.6 van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 2020 Zeeuws-Vlaanderen en Erfgoed Zeeland 
enkelvoudig onderhands opdracht te verlenen om: 
a) de bestaande kerkenvisie van de gemeente Sluis te laten aansluiten op 
de uniforme provinciebrede werkwijze. 
b) een toekomstgericht onderzoek uit te voeren naar kansrijke 
herbestemmingsfuncties voor kerken in Sluis. 
c) een verkennend onderzoek uit te voeren naar verschillende vormen van 
samenwerkingsverbanden om materieel en functioneel beheer en 
exploitatie van (leegstaande) kerkgebouwen te professionaliseren en 
financieel zo slim mogelijk in te richten. 

2.b 

 

ED: Voorstel tot het instellen van een tijdelijke verkeersmaatregel voor het 
afsluiten van het centrum van Sluis 

 

Besluit 
1. Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen, rekening houdend met het 

bepaalde in artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het 
Wegverkeer 1990 (B.A.B.W.-1990), voor het dagelijks instellen van een 
geslotenverklaring op de wegen Kaai, Kapellestraat en de Oude Kerkstraat 
in de kern Sluis gedurende de tijdsduur vanaf 12.00 uur tot 22.00 uur voor 
de periode 1 juni tot 1 oktober 2020. 

2. De bekendmaking hierop synchroniseren en publiceren in het ZVA. 
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3. Het college beoordeelt in september 2020 of verlenging van de maatregel 
nodig is. 

2.d 

 

ED: Boulevard de Wielingen 33 Cadzand-Bad 

 

Besluit 
1. Het college stemt in met de oplegnotitie voor de gemeenteraad bij het 

raadsvoorstel over het bestemmingsplan Boulevard de Wielingen 33/33A 
Cadzand-Bad. 

2. De gemeenteraad is op 27 mei 2020 per mail geïnformeerd over de 
aanleiding en context van deze oplegnotitie. 

4.a 

 

BB: Gebruik woningen 

 

Besluit 
1. Kennis nemen van de Memo Beleidsondersteuning recreatief gebruik van 

woningen (RIGO). 
2. Kennis nemen van de feitelijke situatie gebruik van de permanente 

woningvoorraad in de kernen zoals in de bij deze nota bijgevoegde 
presentatie in beeld is gebracht. 

3. Kennis nemen van de prijsontwikkeling woningverkopen 2014-2019 zoals 
in de bij deze nota gevoegde presentatie in beeld is gebracht. 

4. Deze data meenemen als input voor de Herziening Krachtig Verbonden. 
5. De presentaties door de heer De Paauw fysiek doen presenteren in de 

vergadering van de commissie Ruimte/AB van 11 juni 2020. 
6. Separaat in het college terugkomen op het op 26 mei 2020 aangehouden 

beslispunt 6 ten aanzien van recreatieve verhuur. 
 

4.b 

 

ED: Aanwijzen toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Awb  

 
Besluit 
1. De heer M. Cauwels aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 

5:11 Awb. De toezichthouder is belast met het toezicht op de naleving van 
alle wettelijke regelingen waarin het college dan wel de burgemeester als 
bevoegd gezag zijn aangewezen, evenals alle krachtens artikel 149 
Gemeentewet vastgestelde verordeningen. 

2. De aanwijzing toevoegen aan het interne overzicht van collegiale uitleen. 

 


