
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 10-11-2020 
Tijd: 9:00 - 13:00 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

3 - NOTA'S VOOR DE RAAD  
 

3.b.1 - BB: RV Voorstel om in te stemmen met de verzending van de raads-informatiebrief (D-
brief) aan de gemeenteraad over de ontwikkeling van 5G 
 
Besluit: 
 
In te stemmen met de verzending van de raadsinformatiebrief (D-brief) aan de gemeenteraad over de 
ontwikkeling van 5G. 
 

3.c.1 - ED: RV Besluit tot definitief verlenen vvgb Kiosk Markt Oostburg 
 
Besluit: 
 

1. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van snackbar 
de Kiosk op het adres Markt 13A te Oostburg. 

2. Kennis te nemen van de zienswijzen overeenkomstig de ‘Notitie zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen ontwerp Omgevingsvergunning Kiosk Markt 13A te Oostburg’. 

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen. 
4. Dossier toevoegen aan de bestuurlijke jaaragenda. 

 

3.c.2 - ED: RV: Vaststellen bestemmingsplan Oude Haven 44 Oostburg 
 
Besluit: 
 
Aanhouden 

1. De lijn van het voorstel is akkoord, maar het college ziet graag expliciet in de ontwerp 
omgevingsvergunning de afspraak vastgelegd dat de mestzakken moeten worden 
weggehaald. 

 

3.d - Actiepuntenlijst presidium 
 
Besluit: 
 

1. Aan de hand van de actiepuntenlijst van de griffier koppelen de burgemeester en de 
secretaris terug uit het presidium van 3 november 2020. 

2. Conform het collegebesluit van 5 november 2020 is op 6 november 2020 een aanvullende 
mail verstuurd aan het presidium over Krachtig Verbonden, Masterplan Nieuwvliet en 
Voorgezet Onderwijs (agendapunt 3da). 

3. Uit de ontvangen reacties blijkt het volgende beeld: a. Krachtig Verbonden: het voorstel uit de 

mail is akkoord. b. Masterplan Nieuwvliet: voorgesteld wordt de presentatie te verplaatsen 

naar de informatieve raadsbijeenkomst op 23 november 2020. Het college stemt daarmee in. 

De secretaris zal de griffier berichten, zodat hij de gemeenteraad kan informeren. c. 

Voortgezet Onderwijs: het voorstel uit de mail is akkoord. 
4. De punten onder 3 overeenkomstig verwerken in de bestuurlijke jaaragenda. 

 
 
 



3.e - Voorbereiding commissies (BOB structuur) 

 
Besluit: 
 

1. Het college bespreekt de oplegnotitie voor de commissies Ruimte/AB en 
Samenleving/Middelen. 

2. Uitgangspunt is dat de commissieleden vooral onderling het gesprek hierover aangaan. Indien 
de reactie van het college wordt gevraagd, zal de burgemeester als eerste woordvoerder 
optreden. 

 

3.g - Brief sociaal domein 
 
Besluit: 
 
Het college stemt in met de brief aan de gemeenteraad. 
 

3.h - Concept raadsbrief dossier International 
 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de concept brief aan de gemeenteraad. 
2. De getekende versie via de griffie vertrouwelijk toevoegen aan de D-stukken van de 

commissie Ruimte/AB die deze avond plaatsvindt. 
 

5 - NOTA'S OPENBAAR  
 

5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 3 november 2020 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 3 november 2020 vaststellen. 
 

5.b.1 - BB: Besluiten om het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente 
Sluis vast te stellen. 
 
Besluit: 
 

1. In te trekken het besluit van 9 december 2014 tot vaststelling van het ‘Uitvoeringsbesluit 2015 
van de gemeente Sluis’ en het besluit van 23 augustus 2016 tot wijziging van het 
‘Uitvoeringsbesluit 2015 van de gemeente Sluis’. 

2. Vast te stellen het ‘Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis’. 
 

5.c.1 - ED: Verzoek Wet openbaarheid van bestuur inzake Euregiotuinen 
 
Besluit: 
 
Met de bijgevoegde brief te besluiten op het WOB-verzoek. 
 

5.c.2 - ED VTH beleid Zeeland (ontwerp) 

 
Besluit: 
 

1. Vaststellen concept nota VTH Beleid Zeeland (voorgenomen besluit). 
2. Een gezamenlijke inspraakprocedure starten met een eenduidige publicatietekst en 

inspraakperiode (inspraakdatum wordt bepaald nadat alle bevoegde gezagen akkoord zijn). 
3. Het onderwerp "Kwaliteitsverordening VHT" afvoeren van de groslijst van de bestuurlijke 

jaaragenda. 
4. De raad schriftelijk informeren (brief onder D). 

 



5.c.3 - ED: Vaststellen wijze van terugbetaling bedrijfskapitaal verstrekt in het kader van de 
Tozo 
  
Besluit: 
 

1. Uitstel te verlenen van terugbetaling van het bedrijfskapitaal (lening + rente) tot 1 januari 2022 
voor de lopende en nog te verstekken leningen in het kader van de Tozo. 

2. De periode van terugbetaling te stellen op 2 jaar vanaf 1 januari 2022. 
3. Rente op de uitstaande hoofdsom (2% op jaarbasis) blijft doorlopen (ook in 2021) vanaf het 

moment van verstrekking van de lening. 
4. Ondernemers actief de mogelijkheid bieden eerder te starten met aflossen dan 1 januari 2022. 
5. De huidige 50 ondernemers middels een wijzigingsbeschikking op de hoogte stellen. Bij 

toekomstige verstrekkingen van bedrijfskapitaal bovenstaande richtlijnen direct toepassen. 
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