
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 04-05-2021 
Tijd: 9:00 – 13.30 uur 

Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
Toelichting: Wethouder Poissonnier heeft deze vergadering niet bijgewoond (vakantie). Wethouder 
Werkman heeft de vergadering om 12.30 uur verlaten (spoed overleg Intervence). 
 

3 - NOTA'S VOOR DE RAAD 

 

3.b.1 - BB: RV: Voortgang Transitievisie Warmte (TVW) en Regionale Structuur Warmte (RSW) 

 
Besluit: 
 

1. Kennis nemen van het proces Transitievisie Warmte (TVW) en Regionale Structuur Warmte 
(RSW). 

2. De gemeenteraad hierover schriftelijk informeren.  

 

3.c + 3.c.a - ED: RV: Voorstel tot het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
voor het bouwen van een bijgebouw naast het bouwvlak van Nieuwvlietseweg 21 te Nieuwvliet 
 

Besluit: 
 

1. De gemeenteraad in de cyclus van juni 2021 voorstellen om: 
a) Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van een 

bijgebouw naast het bouwvlak van Nieuwvlietseweg 21 te Nieuwvliet. 
b) Te bepalen dat de genoemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt omgezet in 

een definitieve verklaring van geen bedenkingen, mits er geen zienswijzen worden 
ingediend op het ontwerpbesluit. 

c) Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen. 
2. Dit onderwerp is toegevoegd aan de bestuurlijke jaaragenda. 

 

3.d -  Raadsinformatiebrief parkeren 

 
Besluit: 

1. Het college stemt in met de concept raadsbrief  
 

3.e - Terugkoppeling presidium 3 mei 2021 
 
Besluit: 
 

1. Aan de hand van het overzicht van de toezeggingen koppelen de burgemeester en de 
secretaris terug uit het presidium d.d. 3 mei 2021. 

2. Het college spreekt uit in fysieke commissievergaderingen met maximaal 2 collegeleden 
aanwezig te zullen zijn.  

 

3.f - Toezeggingen besluitvormende raadsvergadering 29 april 2021 

 
Besluit: 
 

1. Bij de eerste toezegging geeft wethouder Ploegaert aan dat zijn uitspraak breder was: de raad 

periodiek informeren over de voortgang van de uitvoering van visie. Bij de tweede toezegging, 
onderdeel taakgroep moet VNG gewijzigd worden in VZG. De secretaris zal beide puntjes 
doorgeven aan de (waarnemend) griffier. 

 
 



3.g - Raadsbrief voortgang MFC Aardenburg  
 
Besluit: 

 
1. Het college stemt in met de concept raadsbrief.  

 

5 - NOTA'S OPENBAAR 

 

5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 28 april 2021 
 
Besluit: 

 
1. De openbare besluitenlijst d.d. 28 april 2021 vaststellen. 

 

5.a.2 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 29 april 2021 

 
Besluit: 
 

1. De openbare besluitenlijst d.d. 29 april 2021 vaststellen. 
 

5.a.3 - OND: Besluitenlijsten MT 14 april 2021 en Nieuws uit het MT 16 april 2021 

 
Besluit: 
 

1. Kennisnemen van de besluitenlijsten van het MT d.d. 14 april 2021 en het Nieuws uit het MT 

d.d. 16 april 2021. 
 

5.b.1 - BB: Voorstellen verhoging bijdrage OZO en RES 
 

Besluit: 
 

1. In te stemmen met voorstel 1, verhoging bijdrage samenwerkende gemeenten op het 
energieveld: 
a) Akkoord te gaan met de kostenstijging voor Sluis in de jaren 2021 t/m 2024 betreffende € 

3.223 per jaar. 

b) Deze bijdrage te dekken uit het reguliere budget Duurzaamheid en deels eenmalig te 
verevenen met de egalisatiereserve Duurzaamheid. 

2. In te stemmen met voorstel 2, verhoging bijdrage RES: 
a) Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2021 aan de RES van € 5.000.  
b) Deze bijdrage eenmalig te verevenen met de egalisatiereserve Duurzaamheid. 
c) Als voorwaarde voor deze verhoging te stellen dat de partnerorganisaties (Waterschap, 

Provincie en Enduris) een vergelijkbare extra bijdrage doen. 
 

5.c.1 - ED: Intrekking dwangsombesluit ten laste van de eigenaren van Voorstraat 13 te Groede 
 

Besluit: 
 

1. Het dwangsombesluit van 25 mei 2020, ten laste van de eigenaren van het perceel Voorstraat 
13 te Groede, in te trekken.  

2. In de brief opnemen dat het nu afzien van handhaving, mits er geen verzoek hiertoe wordt 
ontvangen, nog geen garantie geeft op legalisatie van het huidige gebruik van de 

hoofdwoning maar dat mogelijk het vast te stellen beleidskader ruimte geeft voor toeristische 
verhuur onder voorwaarden. 

 
 
 
 

 
 
 
 



5.c.2 - ED: Voorstel om principe medewerking te verlenen aan de verbouw tot Hotel van de 
panden aan de Markt 3 en Raamstraat 1 Oostburg 
 

Besluit: 
 

1. In principe medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een hotel aan de Markt 3 en 
Raamstraat 1 te Oostburg. 

2. Aanvrager middels een brief informeren.  
 

5.c.3 - ED: Omgevingsvergunning brandveilig gebruik Provincialeweg 10B Groede 
 
Besluit: 
 

1. De aangevraagde ontwerp-omgevingsvergunning voor brandveiligheid voor een periode van 6 
weken ter inzage te leggen. 

2. De beoordeling of het gebruik gelegaliseerd kan worden uit te stellen totdat het beleidskader 
‘toeristische verhuur’ vastgesteld is. 

3. Uw voornemen tot handhavend optreden kenbaar te maken. 
4. De initiatiefnemer per brief informeren. In de concept brief een zin toevoegen met de 

strekking: Overigens willen wij hierbij opmerken dat de gemeenteraad doende is met een 
beleidskader voor toeristische verhuur. 

 
 


