
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 17-11-2020 
Tijd: 9:00 - 13:00 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

3 - NOTA'S VOOR DE RAAD 
 

3.a.1 - OND: RV: Voorstel tot Belastingverordeningen 2021 

 
Besluit: 
 

1. Instemmen met het concept raadsvoorstel met bijbehorende belastingverordeningen 2021. 
2. Dit dossier ter vaststelling aanbieden in de raadcyclus van december 2020. 

 

3.a.2 - OND: RV: VRZ 2e bestuursrapportage en 3e begrotingswijziging 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2020 en de 3e Begrotingswijziging 2020 van 
de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). 

2. Met inachtneming van een inhoudelijke vraag en enkele redactionele aanpassingen mogen 
deze stukken met positief advies worden doorgeleid naar de raadscyclus in december 2020. 

 

3.a.3 - OND: RV: VRZ inzake deelname werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio's 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het voornemen van de Veiligheidsregio Zeeland om lid te worden van de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s. 

2. Dit voornemen z.s.m. via de voorhangprocedure aanbieden aan de gemeenteraad.  

3. Het concept raadsvoorstel komt hiermee te vervallen.  

 

3.b.1 - BB: RV: Voorstel tot vaststellen Verordening jeugdhulp gemeente Sluis 2021 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 
2018 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 

2. In te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel. 
3. In te stemmen met bijgevoegde notitie beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
4. In te stemmen met bijgevoegde concept antwoordbrief aan de RMDO. 

 

3.b.2 - BB: RV: Bestuursrapportage 2020 en 3e begrotingswijziging 2020 van de GGD Zeeland 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2020 en 3e begrotingswijziging 2020 van de GGD 
Zeeland. 

2. Met inachtneming van een inhoudelijke vraag en een redactionele aanpassing mogen deze 
stukken met een positief worden doorgeleid naar de raadscyclus in december 2020. 

 
 



3.b.3 - BB: RV: Kadernotitie Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2022-2025 
 
Besluit: 
 

1. De Kadernotitie Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2022-2025 vast te stellen. 
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de Kadernotitie Gezondheidsbeleid Zeeuws-

Vlaanderen 2022-2025 en daaruit voortvloeiend de speerpunten en uitgangspunten nader uit 
te werken in het Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2022-2025. 

3. In te stemmen met bijgaand concept raadsvoorstel met dien verstande dat hierin de relatie van 
de Kadernotitie met het Beleidsplan Sociaal Domein wordt toegevoegd.  

4. Dossier toevoegen aan de bestuurlijke jaaragenda. 
 

3.b.4 - BB: RV: Nota verzoek garantstelling Stichting d'Ouwe Kercke Retranchement 

  
Besluit: 
 

1. Instemmen met het verzoek vanuit de stichting d’Ouwe Kercke met betrekking tot garantstelling 

voor aanvraag rekeningcourant krediet à  € 75.000 voor uitvoering van de dorpsvisie 

Retranchement. 
2. Bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden in de cyclus van december 2020. Onderwerp 

toevoegen aan de bestuurlijke jaaragenda. 
3. Initiatiefnemer terugkoppeling verzorgen van dit besluit en het verdere proces richting 

gemeenteraad. 
 

3.c.1 - ED: RV: Vaststellen bestemmingsplan Woonpark Groenevelt II Sluis 
 
Besluit: 
 

1. De raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonpark Groenevelt II Sluis’ 
(NL.IMRO.1714.BPGroeneveltII-ON01) gewijzigd vast te stellen. 

2. Dossier toevoegen aan de bestuurlijke jaaragenda. 
 

3.c.2 - ED: RV: Coördinatieregeling en watervergunning Project De Roode Wielingen 
 
Besluit: 
 
Aanhouden 

1. Het college neemt kennis van het antwoord op de vraag d.d. 10 november 2020 over het 
plangebied en de over te nemen gronden door de ontwikkelaar. 

2. Naar aanleiding daarvan doen zich nieuwe, nadere vragen voor.  
3. Het aangevulde dossier (inclusief antwoorden) aanbieden voor de collegevergadering op 24 

november 2020. 
 

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

 
Besluit: 
 

a) Aan de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Oude Haven 44 Oostburg’ vast te stellen 

en tevens geen exploitatieplan vast te stellen. b) In het concept raadsvoorstel de datum van de 

collegevergadering actualiseren. 
 

3.d - Planning dossier wet Inburgering 
 
Besluit: 
 

1. Op 20 oktober 2020 en 10 november 2020 heeft het college ingestemd met respectievelijk de 
raadsstukken en de presentatie over de Wet Inburgering. 

2. Vorige week is echter bekend geworden dat minister Koolmees de Kamer heeft gevraagd om 
uitstel van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. De vraag doet zich hiermee voor wat te doen met de 



behandeling van het dossier. 
3. Gezien de informatiebehoefte van de gemeenteraad wordt besloten de presentatie deze avond 

in de commissie Samenleving/Middelen te laten doorgaan.  
4. Parallel wordt aan team Financiën advies gevraagd over de financiële gevolgen bij het wel/niet 

doorzetten van het voorstel naar de besluitvormende raadsvergadering op 26 november 2020. 
Dit advies wordt vóór de commissievergadering per mail aan de collegeleden toegestuurd. 

5. Op basis daarvan zal het college beslissen welk advies zij de commissie Samenleving/Middelen 
c.q. de gemeenteraad geeft voor het verdere proces en tijdspad. 

 

5 - NOTA'S OPENBAAR  
 

5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 10 november 2020 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 10 november 2020 vaststellen. 
 

5.a.2 - OND: Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2021 
 
Besluit: 
 

1. De concept brief aan de gemeenteraad in afstemming met de burgemeester en secretaris meer 
aankleden. 

2. Nader overleg met de burgemeester plegen over het wel/niet meesturen van het 
uitvoeringsprogramma, danwel het integreren daarvan in de raadsbijeenkomst. 

 

5.b.1 - BB: Bodemkwaliteitskaart PFAS 
 
Besluit: 
 

1. Een voorgenomen besluit te nemen om de bodemkwaliteitskaart PFAS Zeeuws-Vlaanderen 
kaartblad Sluis vast te stellen. 

2. Een voorgenomen besluit te nemen om de Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuws-
Vlaanderen vast te stellen. 

3. De raad kennis te laten nemen van de bijgevoegde brief, waarbij de raadsleden kunnen 

reageren op deze voorgenomen besluiten.   

 

5.b.4 - BB: Notitie Preventie in het kader van de versnellingsagenda Opvang en Bescherming 
Zeeland 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de notitie Preventie Zeeland. 
2. In de voorliggende versie zit er verschil zit tussen de opsomming van de thema’s in de 

aanbiedingsbrief en de uitwerking van de thema’s in de notitie. In de meest actuele versie is, 
overeenkomstig de vraag van wethouder Poissonnier, de ‘financiële toestand van de cliënt’ één 
van de uit te werken thema’s en ambities. Voor de volledigheid wordt de juiste versie 
toegevoegd aan iBabs. 

3. Met inachtneming van punt 1 en 2 wordt ingestemd met het thematische basispakket preventie. 
4. Ten aanzien van de financiële paragraaf geldt dat er nu geen directe consequenties zijn. 

Volgend jaar zijn deze er wel bij de eventuele uitwerking van de ambities uit het preventieplan. 
Deze worden dan separaat ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Dit geldt ook voor 
een eventuele uitbreiding van formatie van het CZW. 

5. Met inachtneming van punt 4 wordt akkoord gegaan met de voorgestelde planning en daaraan 

gekoppelde acties: a) Een lokale uitwerking op te leveren in oktober 2021. b) In het Ambtelijk 

Afstemmingsoverleg regelmatig een terugkoppeling te geven van de stand van zaken.  

 
 
 



5.b.5 - BB: Voorstel tot instemmen met de intentieovereenkomst Zwinstreek 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de ontwikkelde gebiedsidentiteit, verhaallijnen en projectvoorstellen voor 
de Zwinstreek, die een ingrediënt zijn voor de visie op streekpromotie. 

2. In te stemmen met de intentieovereenkomst om de Zwinstreek (verder) te ontwikkelen als 

toeristische bestemming en de samenwerking hiervoor te bekrachtigen.  

 

5.c.1 - ED: Opnieuw ter inzage leggen ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van 
een 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 ontwerp-omgevingsvergunning opnieuw ter inzage te leggen en hierbij de ontwerp-
ruimtelijke motivering conform de notitie ‘beantwoording zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen’ aan te passen. 

4. De indieners van de zienswijzen en de raad te informeren over uw besluit. 
5. In te stemmen met het voorgestelde communicatietraject. 

 

5.c.2 - ED: Aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis gebiedsbepaling 
 
Besluit: 
 
Bijgevoegde kaarten/gebiedsindelingen onderdeel te laten uitmaken van het door u genomen 
aanwijzingsbesluit APV d.d. 10 november 2020 waarbij het gebruik van alcoholhoudende drank in het 
openbaar gebied binnen de winkelgebieden van Sluis (kaart ‘eindversie’), Oostburg, Cadzand en 
Breskens is verboden. 
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