
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 27-05-2021 
Tijd: 18:00 – 19.10 uur 

Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

2.a - OND: RV tot het geven van een zienswijze op de financiële stukken Veiligheidsregio 

Zeeland 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en deze met een advies tot positieve zienswijze 
aan te bieden aan de gemeenteraad. 

2. Kennis te nemen van de resultaatbestemming 2020 en deze met het advies tot positieve 
zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraad. 

3. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2021 en deze met het advies tot positieve 
zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraad. 

4. Kennis te nemen van de (meerjaren) programmabegroting 2022-2025 en deze met het advies 
tot een kritische maar positieve zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

2.b.1 - BB: RV Strategische Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen 
 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met de strategische Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen. 
2. Kennis te nemen van het reeds doorlopen proces en het vervolgproces. 
3. De gemeenteraad te vragen in te stemmen met de strategische Regiovisie Zeeuws-

Vlaanderen middels raadsvoorstel. 
  

2.b.2 - BB: RV tot het vaststellen van het Beleidsplan Kindvoorzieningen gemeente Sluis 2021-
2024 
 
Besluit: 

 
1. Instemmen met het gewijzigde concept Beleidsplan Kindvoorzieningen gemeente Sluis 2021-

2024 en dit beleidsplan ter vaststelling voor te leggen aan de raad in de cyclus van juni 2021.  
2. Instemmen met het concept raadsvoorstel 
3. Instemmen met de Uitvoeringsagenda behorende bij het Beleidsplan Kindvoorzieningen 

gemeente Sluis 2021-2014. 

4. Instemmen met de concept antwoordbrief aan de RMDO en de concept antwoordbrief aan 
indiener zienswijze 2. 

5. Het dossier aanleveren bij de griffie. 
 

2.c - ED: RV tot gewijzigd vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan 'Burghtkwartier 

Oostburg' 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de concept anterieure overeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van 

het Burghtkwartier Oostburg. 
2. In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve aanpassing zoals opgenomen in de notitie 

‘ambtshalve aanpassingen’. 
3. De raad in de cyclus van juni 2021 voor te stellen om het ontwerp-bestemmingsplan 

‘Burghtkwartier Oostburg’ gewijzigd vast te stellen. 
4. De initiatiefnemer hier schriftelijk over informeren. 

 
 
 



3.a.2 - OND: RV 1e wijziging verordening parkeerbelastingen  
 
Besluit: 

 
1. Instemmen met het concept raadsvoorstel met 1e wijziging van de verordening 

parkeerbelastingen 2021. 
2. Het dossier aanbieden bij de griffie. 

 

3.a.3 - OND: Gedeeltelijke openstelling Time Out 

 
Besluit: 
 

1. Het gedeeltelijk openstellen van jongerencentrum Time Out voor georganiseerde 

jeugdactiviteiten voor zover de coronamaatregelen dat op dit moment toelaten. 
2. Dit schriftelijk bevestigen in antwoord op de brief van de schoolleiders van het voorgezet en 

basisonderwijs, die behandeld is in de collegevergadering op 25 mei 2021.  
3. Vooruitlopend op de brief zal wethouder Werkman deze avond mevrouw Van Schoonhoven 

reeds in kennis stellen van het besluit. 
4. Dit besluit intern nader opvolgen en communiceren. 

 


