
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 18-05-2021 
Tijd: 9:00 – 13.10 uur 

Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

4 - NOTA'S VOOR DE RAAD 

 
Besluit: 
 
Commissie Samenleving/Middelen 

1. Vanuit het college zullen wethouders Poissonnier en Werkman fysiek aanwezig zijn. Dit geldt 
ook voor de burgemeester. 

2. Tijdens de commissie zullen, conform bestuurlijke jaaragenda, de volgende mondelinge 
mededelingen c.q. beantwoordingen worden gedaan: 
a) Update solidariteitsfonds: wethouder Werkman of burgemeester 
b) Update openstellen digitale weg voor zienswijzen: burgemeester 
c) Update collectief vervoer: wethouder Poissonnier 
d) Update Wereldboom: wethouder Poissonnier of burgemeester 

e) Terugkoppeling brief premiers Rutte en De Croo: burgemeester 
f) Procesupdate kinderburgemeester: burgemeester 
g) Beantwoording vragen COVID-rapportage: wethouder Werkman 
h) Beantwoording vraag over groene kaart: wethouder Poissonnier. 

 

4.a - ED: RV: Coördinatiebesluit Boulevard de Wielingen 56 Cadzand-Bad 

 
Besluit: 
 

1. De raad voor te stellen een coördinatiebesluit te nemen in de zin van artikel 3.30 Wro voor de 

procedure van het bestemmingsplan en de benodigde omgevingsvergunning voor het plan tot 
het realiseren van een appartementencomplex met 8 appartementen op het perceel 
Boulevard de Wielingen 56 te Cadzand-Bad. 

2. Het dossier toe te voegen aan de bestuurlijke jaaragenda voor de raadscyclus van juni 2021. 
 

4.b - ED: RV: Discussienota inzake adviesrecht en delegatiebesluit Omgevingswet 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de voorgestelde uitgangspunten omtrent het adviesrecht, delegatiebesluit 

en delegatiebesluit voorbereidingsbesluit onder de Omgevingswet. 
2. In te stemmen met de concept discussienota en deze voor te leggen aan de commissie 

Ruimte/AB in juni. 
 

4.c - Toezeggingen commissie Ruimte/AB 

 
Besluit: 
 

1. Het college spreekt dank uit voor de snelle concept beantwoording. 
2. De brief wordt na ondertekening toegevoegd aan de ingekomen stukken en mededelingen 

van de besluitvormende raadsvergadering op 27 mei 2021. 
 

4.d - Technische vraag toeslagenaffaire 
 

Besluit: 
 

1. Het college bespreekt de concept beantwoording. 
2. Wethouder Poissonnier heeft mandaat om de brief goed te keuren. 



  

4.e - Actieve Grondpolitiek 

 
Besluit: 
 

1. De presentatie ‘sluisgrondpolitiek’ is voor het college akkoord en mag geplaatst worden op de 
agenda van de raadsbijeenkomst op 20 mei 2020. 

2. Op 19 mei 2021 komt er duidelijkheid over de tweede presentatie.  
 

6 - NOTA'S OPENBAAR  
 

6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 11 mei 2021 
 
Besluit: 
 

De openbare besluitenlijst d.d. 11 mei 2021 vaststellen. 
 

6.a.2 - OND: Besluitenlijsten MT 29 april 2021 en Nieuws uit het MT 30 april 
 

Besluit: 
 

1. Het college neemt kennis van de besluitenlijsten van het MT d.d. 29 april 2021 en het Nieuws 
uit het MT d.d. 30 april 2021. 

 

6.b.1 - BB: Uitvoeringsplan Foodregio WZVL 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het uitvoeringsplan Foodregio West Zeeuws-Vlaanderen. 

2. In te stemmen met bijbehorende opdrachtverlening aan Culi-Advies. 
 

6.b.2 + 6.b.2.a - BB: Evaluatie pilots algemene voorziening Dagbesteding gemeente Sluis. 
 

Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de evaluatie van het werkleerbedrijf van Dethon/Emergis. 
2. Kennis te nemen van de evaluatie van Travalje Subiet. 
3. De algemene voorziening van het werkleerbedrijf van Dethon/Emergis te continueren tot 31 

december 2021. 

4. De algemene voorziening van Travalje Subiet te continueren tot 31 december 2021. 
5. Aan het werkleerbedrijf van Dethon/Emergis over 2020 een extra bijdrage beschikbaar te 

stellen van € 28.000. 
6. De subsidie aan het werkleerbedrijf van Dethon/Emergis over 2021 vaststellen op € 20.813 

per maand. 
7. De subsidie aan Travalje Subiet over 2020 ongewijzigd vaststellen op € 9.000 per maand. 

8. De subsidie aan Travalje Subiet over 2021 vaststellen op € 9.504 per maand.  
 
 

6.c.1 - ED: Principeverzoek verplaatsen bouwtitels naar perceel Zwinstraat 11 te 

Retranchement 
 
Besluit: 
 

1. In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de verplaatsing van twee 
bouwtitels naar het perceel Zwinstraat 11 te Retranchement. 

2. De initiatiefnemer per brief te informeren. 
 

6.c.2 - ED: Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje - 
Badhuisweg 70 Cadzand 

 
Besluit: 



 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje – 

Badhuisweg 70 Cadzand’. 

2. Het ontwerpbestemmingsplan conform het bepaalde in de Wro en de Awb voor een periode 
van 6 weken ter inzage te leggen. 

3. De betrokkenen met de voorgestelde brieven te informeren. 
4. De raad hierover te informeren met de voorgestelde brief. 

 

6.c.3 - ED: Afhandeling bezwaren tegen afwijzing verzoek om handhaving, vanwege overlast 

afkomstig van de percelen Weststraat 8, 9 en 11 te Schoondijke 
 
Besluit: 
 

Conform de adviezen van de commissie bezwaarschriften: 
1. De bewoner van het perceel Nijverheidsstraat 19 te Schoondijke ontvankelijk te verklaren in 

zijn bezwaar, dit bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 
2. De bewoners van de percelen Nijverheidsstraat 21 en 27 te Schoondijke ontvankelijk te 

verklaren in hun bezwaren, die bezwaren ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten in 
stand te laten. 

  

6.d.1 - FS: Inhuur Functionaris Gegevensbescherming 
 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met de hernieuwing van het contract met de Privacy Company voor de 

diensten van de Functionaris Gegevensbescherming, in samenwerking met de gemeenten 
Terneuzen en Hulst, Sabewa, RUD en Provincie Zeeland.  

2. Gezien de status van vervolgopdracht hiertoe enkelvoudig onderhands opdracht te 
verstrekken (paragraaf 3.6 inkoop en aanbestedingsbeleid 2020 Zeeuws-Vlaanderen). 

 


