
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 11-05-2021 
Tijd: 9:00 – 12.55 uur 

Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

3 - Terugkoppeling Omgevingswet  

 
Besluit: 
 

1. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), landelijke voorziening (LV) werkt nog niet optimaal. 
Mede naar aanleiding daarvan heeft minister Ollongren in haar voortgangsbrief aan de 
Tweede Kamer d.d. 23 april 2021 aangegeven dat zij een ander planningsproces overweegt 

voor de inwerkingtreding van de wet. Concreet noemt ze daarbij de opties 1 april 2022 of 1 juli 
2022. 

2. In haar brief gaat de minister tevens in op de lopende onderzoeken naar de financiële effecten 
van de Omgevingswet. In lijn met de motie van de VNG wordt een terugverdientijd van 10 jaar 
voorzien voor de transitiekosten. 

3. In nauwe samenhang met de Omgevingswet wordt ook de implementatie van Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voorbereid. In eerste instantie leek er sprake te zijn 
van het toegewezen krijgen van kwaliteitsborgers. Dit loopt toch anders, waardoor de 
gemeente zelf op zoek moet. Het aantal kwaliteitsborgers in Zeeland is erg beperkt. Mogelijk 
zal gewerkt moeten worden met kwaliteitsborgers uit Brabant. 

4. Na de zomer is een toelichting ten aanzien van de gevolgen voor de leges aan de 
gemeenteraad voorzien, om op dit punt richting te vragen. De raad zal eveneens om richting 

gevraagd worden over de gewenste invulling van burgerparticipatie (welke categorie wel/niet, 
hoe uitgebreid e.d.). 

5. Deze avond wordt de commissie Ruimte/AB bijgepraat over de instrumenten adviesrecht en 
delegatiebesluit.  

  

5 - NOTA'S VOOR DE RAAD 

 

5.a.1 - OND: RV Controleprotocol en normenkader 2021 

 
Besluit: 
 

1. De raad in de cyclus van juli voorstellen om: 
a) Het in het routeplan van Adlasz geadviseerde ambitieniveau te onderschrijven. 
b) Het controleprotocol 2021 (inclusief normenkader 2021) vast te stellen. 

c) De Auditcommissie aan te wijzen als vertegenwoordiging van de raad bij het formuleren, 
verstrekken en toetsen van de opdracht aan het college waarover in de 
rechtmatigheidsverantwoording verslag wordt gedaan. 

2. De concept raadsstukken ter beschikking stellen van de auditcommissie ten behoeve van de 
vergadering op 17 of 19 mei 2021. 

 

5.a.2 - OND: RV: Toeristische verhuur van woonruimte 
 
Besluit: 
 

1. De stads- en dorpsraden, de adviesraad recreatie en toerisme, de Rmdo en de particulieren 
uit het voorproces actief uitnodigen om als toehoorder bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. 
Bij positieve reactie ontvangen zij de teams-link voor de vergadering. 

2. Als toehoorder hebben zij de mogelijkheid om na de presentatie door de heer Cijsouw (stap 1) 
en na de vragen vanuit de gemeenteraad (stap 2) hun vragen of reactie kenbaar te maken via 
de chat of het handje opsteken (= stap 3).  

3. Naast deze actieve uitnodigingen de bijeenkomst in algemene zin aankondigen op de website 



en in de social media. 
4. De Oordeelsvormende bespreking vindt plaats op 27 mei 2021 tijdens de besluitvormende 

raadsvergadering. Op basis van de Beeldvormende behandeling op 17 mei 2021 wordt 

beoordeeld of er behoefte is om in deze bijeenkomst danwel in een daaropvolgende 
commissievergadering het spreekrecht actief nader vorm te geven. 

 

5.b.1 - BB: RV Besluiten om de raad voor te stellen in te stemmen met het jaarrapport 2020, de 

1e en 2e begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 van O.L.A.Z. 
 
Besluit: 
 

1. De raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen in te stemmen met het 
jaarrapport 2020, de 1e en 2e begrotingswijziging 2021en de ontwerpbegroting 2022 van 

O.L.A.Z. en daarover een positieve zienswijze in te dienen bij het bestuur van O.L.A.Z.  
2. De financiële consequenties van de 1e en 2e begrotingswijziging 2021 van O.L.A.Z. te 

verwerken in een separate begrotingswijziging, zoals toegelicht in deze nota. 
 

5.b.2 - BB: 1e Kwartaalrapportage sociaal domein 

 
Besluit: 
 

1. De 1e kwartaalrapportage zal aangeboden worden aan de griffie ter plaatsing op de agenda 
van de commissie Samenleving/Middelen op 18 mei 2021. 

 

5.c - Voorbereiding commissie Ruimte/AB 
 
Besluit: 

 
1. Namens het college zullen wethouders De Feijter en Poissonnier fysiek aanwezig zijn bij de 

commissievergadering.  
2. Wethouder Ploegaert luistert digitaal mee en zal zijn inbreng telefonisch verzorgen.  
3. De wethouders zullen de vragen aan het college zo veel mogelijk mondeling beantwoorden. 

Daar waar dit niet lukt, wordt schriftelijke beantwoording toegezegd. 

 

5.d - Presentatie Burgerparticipatie en Uitdaagrecht 
 
Besluit: 

 
1. Het college stemt in met de concept presentatie over Burgerparticipatie/ Right to Challenge.  
2. Deze mag doorgeleverd worden aan de griffie ter plaatsing op de agenda van de informatieve 

raadsbijeenkomst op 17 mei 2021. 
 

6.d.1 - Procesbesluit  

 
Besluit: 
 
Het college besluit namens de gemeente tot het voeren van een verzoekschriftprocedure in de zin van 

Boek 2, titel 8, Burgerlijk Wetboek door middel van het advocatenkantoor Adriaanse Van der Weel 
Advocaten, van wie in deze procedure de advocaat mr. M. Beijneveld voor de gemeente als 
gemachtigde zal optreden, met de macht van substitutie. 
 

7 - NOTA'S OPENBAAR  

 

7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 4 mei 2021 
 

Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 4 mei 2021 vaststellen. 
 
 



7.a.2 - OND: AvA PZEM N.V. 26 mei 2021 
 
Besluit: 

 
1. De gemeentelijke vertegenwoordiger te machtigen om tijdens de Algemene vergadering van 

Aandeelhouders van PZEM N.V. van 26 mei 2021 in te stemmen met de te behandelen 
voorstellen. 

2. De vergaderstukken ter kennisname aan te bieden aan de commissie Samenleving/Middelen 
van 18 mei 2021. 

3. De provincie meedelen dat de gemeente Sluis de provincie ondersteunt in hun garantstelling 
in het kader van de ontvlechting Evides, maar zelf geen behoefte heeft om ook hierin te 
participeren. 

4. Het onderwerp met betrekking tot de mogelijke deelneming in de nieuwe overheids-BV te 
agenderen voor de raadscyclus van oktober. 

 

7.b.2 - BB: Nota Regionaal bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen 2020-2030 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de inhoud van het Regionaal bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-
Vlaanderen 2020-2030. 

2. In te stemmen met de concept aanbiedingsbrief aan Gedeputeerde Staten. 
 

7.b.4 + 7.b.4.b - BB: Voorstel om in te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over 

de ontwikkelingen met betrekking tot de aanleg van glasvezel in de gemeente Sluis 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het versturen van de raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen met 

betrekking tot de aanleg van glasvezel in de gemeente Sluis. 
  

7.b.6 - WeitjeRock 
 

Besluit: 
 

1. Toekennen van ondersteuning voor inkomstenderving als gevolg van corona, en deze 
beschikbaar te stellen uit de Compensatieregeling Covid Cultuur Gemeente Sluis. 

2. De beschikking op ondertekening door het college plaatsen. 
 

7.c.1 - ED: Principeverzoek Retranchementseweg 4 Cadzand/ Contre Escarpe 2 Retranchement 
 
Besluit: 
 

1. In principe geen medewerking te verlenen aan de verplaatsing van de bouwtitel van het 
perceel Retranchementseweg 4 te Cadzand naar het perceel Contre Escarpe 2 te 
Retranchement. 

2. De initiatiefnemer per brief hierover te informeren. 
 

7.c.2 - ED: Verlening omgevingsvergunning voor de realisatie van de voetgangersbrug over de 

Damsche Vaart te Sluis 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning voor de 
realisatie van de voetgangersbrug over de Damsche Vaart. 

2. In te stemmen met de voorgestelde notitie ‘beantwoording zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen’. 

3. De voorgestelde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, monument en afwijken van 
het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van de voetgangersbrug over de 

Damsche Vaart te verlenen. 
4. De aanvrager en de indieners van de zienswijzen te informeren middels de voorgestelde 



brieven. 
5. De raad met de voorgestelde brief te informeren. 

 

7.c.3 - ED: Verplaatsen bouwtitels - Kokersweg 2 Zuidzande 
 
Besluit: 
 

1. In principe medewerking te verlenen aan het genereren van vier bouwtitels op het perceel 
Kokersweg 2 te Zuidzande. 

2. Initiatiefnemers van uw besluit op de hoogte te stellen door middel van bijgevoegde brief.  
 
 


