
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 

Openbaar 

 

Datum: 29-09-2020 

Tijd: 9:00 - 13:00 uur 

Voorzitter: Burgemeester  

  

2 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

2.a.2 - OND: Tweejaarlijks verslag archief gemeente Sluis 2019-2020 

 

Besluit: 

 

1. Het college stemt in met het concept tweejaarlijks verslag archief gemeente Sluis 2019-2020  

2. Het verslag na afronding ter kennisname aanbieden aan de commissie Ruimte/AB middels 

bijgaande aanbiedingsbrief. 

 

2.b - BB: Nota stand van zaken ontwikkeling Euregiotuinen 

 

Besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de herontwikkeling van de 

Euregiotuinen. 

2. De raad middels bijgevoegde brief informeren over de stand van zaken. 

3. Instemmen met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke raadsvragen vanuit de SP.  

 

2.c.1 - ED: RV Voorstel tot het indienen van een zienswijze naar aanleiding van de evaluatie 

PxQ en 1e begrotingswijziging 2021 RUD Zeeland 

 

Besluit: 

 

De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de evaluatie PxQ en de 1e 

begrotingswijziging 2021 van de RUD Zeeland overeenkomstig bijgevoegd concept raadsvoorstel en –

besluit met bijlagen. 

  

2.c.2 - ED: Presentatie Omgevingswet raadsbijeenkomst 8/10 

 

Besluit: 

 

1. In te stemmen met de voorgestelde presentatie. 

 

 

 

 



2.d.1 - ED: Beantwoording raadsvraag SP over Lampzinspolder 

 

Besluit: 

 

Het college stemt in met de concept beantwoording van de raadsvraag van de fractie SP over de 

Lampzinspolder. 

  

4 - NOTA'S OPENBAAR  
 

2.a.1 - OND: Bestuurlijk Overleg OmgevingsRecht (BOOR) 

 

Besluit: 

 

2. Het college neemt kennis van de stukken voor het BOOR. 

3. De burgemeester en wethouder Ploegaert zullen beiden deelnemen aan het digitaal overleg.  

 

4.a.1 - OND: Besluitenlijst openbaar collegevergadering 22 september 2020 

 

Besluit: 

 

De openbare besluitenlijst d.d. 22 september 2020 vaststellen. 

 

4.a.2 - OND: Voorstel inzet gelden cultuur en sport 

 

Besluit: 

 

1. Vaststellen van de ‘eerste wijziging van de subsidieregeling 2020’, waarin de in de notitie 

voorgestelde werkwijze is uitgewerkt. 

2. Bijhorende publicatie en verdere communicatie overeenkomstig verzorgen. 

  

4.b.1 - BB: Verlenging samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Jongeren Op Gezond 

Gewicht en de gemeente Sluis 

 

Besluit: 

 

1. In te stemmen met het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting 

Jongeren Op Gezond Gewicht en de gemeente Sluis voor de periode 1 november 2020 tot en 

met 31 oktober 2023. 

2. Wethouder De Feijter te machtigen om deze overeenkomst namens de gemeente te 

ondertekenen. 

3. De commissie Samenleving/Middelen te informeren over dit besluit. 

 

4.b.2 - BB: Verhuur van gemeentelijke accommodaties in relatie tot de coronamaatregelen 

 

Besluit: 

 

1. De huur van commerciële gebruikers niet kwijt te schelden. 



2. De huur van amateursportaccommodaties voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 kwijt 

te schelden en voor deze kwijtschelding, op basis van de regeling ‘tegemoetkomingsregeling 

verhuurders sportaccommodaties’, een tegemoetkoming aan te vragen. 

3. De huur van amateursportaccommodaties, met uitzondering van de 

voetbalverenigingen/sportcorporatie, voor de periode 1 juni 2020 tot het einde van het 

sportseizoen kwijt te schelden. 

4. De huur van school-/kinderopvangorganisaties niet kwijt te schelden. 

5. De huur van cultuur/maatschappelijke gebruikers voor de periode 15 maart tot en met 30 juni 

kwijt te schelden. 

6. Bij zakelijke rechten (bijv. erfpacht en recht van opstal) geen kwijtschelding van de vergoeding 

te verlenen. 

7. Mandaat te verlenen aan portefeuillehouder Poissonnier-Dekker om in die gevallen waarin dit 

besluit niet voorziet een besluit over kwijtschelding te nemen. 

 

4.b.3 - BB: Verzoek verlengen periode strandslaaphuisjes 

 

Besluit: 

 

Niet in te stemmen met het verzoek om de strandslaaphuisjes eenmalig te laten staan in het 

stormseizoen. 

  

4.b.5 - BB: Aanbestedingsstrategie Beschermd Wonen 2021 

 

Besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de aanbestedingsstrategie Beschermd Wonen 2021. 

2. Mandaat te verlenen aan het college van centrumgemeente Vlissingen voor het instemmen 

met het gunningsadvies. 

3. Mandaat te verlenen aan het college van centrumgemeente Vlissingen voor het ondertekenen 

van het gunningsbesluit. 

4. Volmacht te verlenen aan wethouder A.A. Vader van de centrumgemeente Vlissingen voor 

het ondertekenen van de overeenkomsten Beschermd Wonen 2021 e.v. namens de 

gemeente Sluis. 

 

4.c.3 - ED: Principeverzoek Rijksweg 14A Breskens 

 

Besluit: 

 

1. Aan Gedeputeerde Staten van Zeeland te verzoeken om medewerking te verlenen aan de 

realisatie van een tankstation op het perceel kadastraal bekend als Oostburg, sectie L, 

nummer 1411 conform de voorgestelde uitgangspunten. 

2. In principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie aan de verhoging van de 

milieucategorie naar 3.1 of 3.2. 

3. De initiatiefnemer per brief informeren. 

 

 

 

 



4.c.4 - ED: Beslissing op bezwaar tegen de filterinstallatie Spuiplein 49 te Breskens (OV-

2019315) 

 

Besluit: 

 

Conform het advies van de commissie Bewaarschriften: 

 

1. Bezwaarde ontvankelijk te verklaren in haar bezwaar. 

2. Het door bezwaarde ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

 

Het bestreden besluit in stand te laten. 
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