
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 24-11-2020 
Tijd: 9:00 - 13:00 uur en 13.40 – 14.30 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

3 - NOTA'S VOOR DE RAAD  
 

3.a.1 - OND: RV Verordening rekenkamercommissie 2021 
 
Besluit: 
 

1. De lijn van het concept raadsvoorstel is voor het college akkoord. 
 

3.a.2 - OND: RV 9e begrotingswijziging 2020 
 
Besluit: 
 

1. Instemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de  9e programmawijziging 2020 en 

deze aanbieden aan de raad voor besluitvorming in de raad van 26 november 2020. 
2. De 9e taakveldenwijziging 2020 vaststellen. 

 

 

3.a.3 - OND: RV Slotwijziging 2020 en 10e programmawijziging 2020 
 
Besluit: 
 

1. Slotwijziging: 
a) Het college stemt in met de slotwijziging.  

2. 10e Programmawijziging 
b) Het college stemt in met de 10e programmawijziging. 

 
 

3.b.1 - BB: Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze over 5e begrotingswijziging 
2020 van O.L.A.Z. 
 
Besluit: 
 

1. De raad door middel van de bijgevoegde raadsbrief met bijlagen in de gelegenheid stellen een 
reactie te geven op uw voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze over de 5e 
begrotingswijziging 2020 van O.L.A.Z. 

2. Onder voorbehoud van een reactie van de raad, de portefeuillehouder mondeling over de 5e 
begrotingswijziging 2020 een positieve zienswijze in te laten dienen tijdens de vergadering 
van het algemeen bestuur van O.L.A.Z. op 3 december 2020. 

 

3.b.2 - BB: RV Raadsvoorstel ruiterroutes 
 
Besluit: 
Instemmen met het raadsvoorstel en dit aanbieden voor de raadscyclus van december 2020. 
 
 



 

3.c.2 - ED: RV Voorstel tot het vaststellen van een set indicatoren ter monitoring van het 
Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Sluis 2020-2024 
 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met het voorstel tot het vaststellen van een set indicatoren ter 
monitoring van het Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Sluis 2020-2024. 

2. Het college stemt er mee in dat de normen voor de indicatoren (categorie 1) worden 
aangeboden bij de begrotingswijziging die na vaststelling van de Visie Krachtig 
Verbonden aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. 

 
 

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

1. In principe akkoord te gaan met de ontwikkeling op de percelen De Roode Wielingen. 
2. De raad voor te stellen om de gemeentelijke coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wro 

van toepassing te verklaren op: a) de voorbereiding en bekendmaking van het 

bestemmingsplan De Roode Wielingen (Boulevard de Wielingen 60-65 Cadzand-Bad) b) de 

benodigde omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen en overige activiteiten nodig 

ter verwezenlijking van dit project c) de overige uitvoeringsbesluiten, passend binnen dit 

project, zoals een watervergunning en een ontheffing in het kader van de Wet 
natuurbescherming. 

3. Het raadsvoorstel aan te bieden voor de cyclus van december 2020. 
 
 

3.d - Inventarisatie RKC van onderzoeksonderwerpen 
 
Besluit: 
 
Het college neemt kennis van de notitie van de Rekenkamercommissie voor de raadscyclus van 
december 2020. 

 

3.e - RIB Havengebied Breskens  

 

Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de raadsinformatiebrief. 
 

5 - NOTA'S OPENBAAR  
 

5.a.1- OND: Openbare besluitenlijst college 17 november 2020 
 
Besluit: 
 

1. De openbare besluitenlijst d.d. 17 november 2020 vaststellen. 
 

5.a.2 - OND: Nota Treasury/financiering  
 
Besluit: 
 

1. Instemmen met het laten vrijvallen van de rente ten gunste van het exploitatiesaldo 
(onderdeel slotwijziging 2020). 

2. Instemmen met de vrijval afschrijvingslasten ten gunste van stelpost Onderbesteding 
investering (onderdeel van de 10e begrotingswijziging 2020). 

 



5.a.3 - OND: Tarieven privaatrechtelijke heffingen per 01-01-2021 

 
Besluit: 
 

1. De tarieven met ingang van 1 januari 2021 vast te stellen conform bijgaande lijst 

privaatrechtelijke heffingen.  

 

5.a.4 - OND: Voorstel tot kennisname van de verantwoording mandaatbesluiten ED, BB en OND 
over de maanden januari 2020 t/m september 2020 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de verantwoording mandaatbesluiten ED, BB en OND over de maanden 

januari tot en met september 2020.  

 

5.b.1 - BB: Cijfers toerisme gemeente Sluis 2019 en prognose 2020 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de toeristische cijfers voor de gemeente Sluis over 2019 en prognose 
2020. 

2. In te stemmen om de cijfers ter kennisgeving toe te sturen aan de gemeenteraad via een brief 
onder D (conform bijlage 5b1a). 

 

5.b.2 - BB: Huurovereenkomst en vestigen recht van opstal speelterrein aan de Jhr. de 
Brauwstraat te Groede 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de huurovereenkomst voor de grond ten behoeve van de realisatie van het 
speelterrein aan de Jhr. de Brauwstraat te Groede. 

2. Medewerking te verlenen aan het vestigen van een recht van opstal ten behoeve van de te 
plaatsen speeltoestellen. 

3. De burgemeester te mandateren de opstalovereenkomst namens de gemeente te 
ondertekenen. 

 

5.b.3 - BB: Nota Zeeuws Heldenfonds   

 
Besluit: 
 

1. Positief te besluiten op het verzoek tot deelname aan het Zeeuws Heldenfonds. 
2. Dit standpunt meedelen aan de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten 
3. In het kader van Burgerparticipatie bekijken hoe we fondsen, zoals het Zeeuws Heldenfonds, 

nog beter onder de aandacht kunnen brengen van lokale initiatieven. 
 

5.b.4 - BB: In te stemmen met de opdracht voor het ontwerpen van de economische agenda 
gemeente Sluis 2021-2030 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de opdracht voor het ontwerpen van de economische agenda gemeente 

Sluis 2021-2030.  

 



 

 

 

5.c.1 - ED: Afhandeling bezwaarschrift gericht tegen invorderingsbesluit ten laste van de 
eigenaar van het perceel Steigerschuit 2 te Breskens 
 
Besluit: 
 
Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften: 

1. De eigenaar van het perceel Steigerschuit 2 te Breskens ontvankelijk te verklaren in zijn 
bezwaarschrift. 

2. Dit bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 
3. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

5.c.2 - ED: bezwaar omgevingsvergunning verbouwen van 2 landbouwschuren tot 5 
recreatieappartementen aan de Ligtvoetsweg 2 Sint Kruis (OV-2020050) 
 
Besluit: 
 
Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften: 

1. Bezwaarden ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar. 
2. Het door bezwaarde ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 
3. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

5.c.3 - ED: Ondertekening intentieovereenkomsten 
 
Besluit: 
 

1. Burgemeester en wethouders besluiten om de burgemeester te verzoeken de 
portefeuillehouder te machtigen voor het ondertekenen van intentieovereenkomsten. 

2. De burgemeester besluit om de portefeuillehouder volmacht te verlenen om 
intentieovereenkomsten te ondertekenen. 
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