
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 23-08-2022 
Tijd: 9.00 – 13.00 uur 
Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: Loco burgemeester dhr. Werkman 
 
3 - NOTA'S VOOR DE RAAD  
 
3.a 1- OND: RV: 12e programmawijziging 2022 
 
Besluit: 
 

1. In stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 12e programmawijziging 2022. 
2. De taakveldenwijzigingen nr 59 en 74 vast te stellen 
3. Het raadsvoorstel inclusief bijlagen aanbieden voor de cyclus van september 2022 

 
3.a.2 -OND: RV: 13e Programmawijziging 
 
Besluit: 
 

1. In stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 13e programmawijziging 2022 en 
deze aanbieden aan de raad voor besluitvorming in de raad van mei. 

2. De taakveldenwijzigingen nr 62, 69, 70, 71, 73 en 75 vast te stellen 
3. Het raadsvoorstel inclusief bijlagen aanbieden voor de cyclus van september 2022 

 
3.b.1 - BB: RV: Jaarrekening en Jaarverslag 2021, inclusief de 6e en 7e begrotingswijziging 
2022 van de GGD Zeeland 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening en het Jaarverslag 2021, inclusief de 6e en 7e 
begrotingswijziging 2022 van de GGD Zeeland. 

2. De Jaarrekening en het Jaarverslag 2021, inclusief de 6e en 7e begrotingswijziging 2022 van 
de GGD Zeeland door middel van bijgevoegd concept raadsvoorstel, voor te leggen aan de 
Raad; 

3. Bijgevoegde concept brief aan de GGD Zeeland te verzenden na goedkeuring door de Raad.. 
4. Het raadsvoorstel inclusief bijlagen aanbieden voor de cyclus van september 2022 

 
3.c.1 - ED: RV: Slijkstraat 6 Groede 
 
Besluit: 
 

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Slijkstraat 6 Groede’ ongewijzigd vast te 
stellen. 

2. De betrokken partijen middels de voorgestelde brieven te informeren. 
3. Het raadsvoorstel inclusief bijlagen aanbieden voor de cyclus van september 2022 

 
3.c.2 - ED: RV: Vaststelling bestemmingsplan Quarles van Uffordstraat 20 Groede 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de ‘Notitie zienswijzen en ambtshalve aanpassingen’ ten behoeve van het 
bestemmingsplan Quarles van Uffordstraat 20 Groede. 

2. Aan de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Quarles van Uffordstraat 20 Groede’ 
gewijzigd vast te stellen. 

3. De betrokken partijen middels de voorgestelde brieven te informeren. 
4. Het raadsvoorstel inclusief bijlagen aanbieden voor de cyclus van september 2022 



 
3.c.3 - ED RV: Schuitvlotstraat 23 Groede 
 
Besluit: 
 

1. De raad voor te stellen het ontwerpwijzigingsplan Schuitvlotstraat 23 te Groede ongewijzigd 
vast te stellen 

2. De initiatiefnemer per brief te informeren 
3. Het raadsvoorstel inclusief bijlagen aanbieden voor de cyclus van september 2022 

 
3.d.1 - RV BB: Regionale Woonvisie 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen in het kader van de inspraak op de concept 
Regionale Woonvisie Zeeuws-Vlaanderen; 

2. Kennis nemen van en instemmen met de Nota van antwoorden op de inspraakreacties; 
3. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen op de concept Regionale Woonvisie 

Zeeuws-Vlaanderen; 
4. Het raadsvoorstel inclusief bijlagen aanbieden voor de cyclus van september 2022. 

 
5 - NOTA'S OPENBAAR  
 
5.a.1 - OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d.12 juli 2022 
 
Besluit: 
 
Het college besluit om de Besluitenlijst Openbaar d.d. 12 juli 2022 vast te stellen. 
 
5.b.5 - BB: Vaststellen Beleidsregels Gemeentelijke taken Wet kinderopvang gemeente Sluis 
2022 
Besluit: 
 

1. De ‘Beleidsregels Gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang 2022 gemeente Sluis’ 
met bijbehorend afwegingoverzicht vast te stellen met ingangsdatum 1 september 2022. 

2. De ‘Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Sluis – 
2013’ (B&W-besluit 13 augustus 2013, no. 130515) met ingang van 1 september 2022 in te 
trekken. 

3. De inwerkingtreding kenbaar te maken via een publicatie in het regionale huis-aan-huisblad 
ZVA en de bestaande houders van een kinderopvanglocatie schriftelijk op de hoogte te 
brengen. 

 
5.b.7 - BB: Onderzoeksprogramma toerisme 2022 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen om opdracht te verlenen aan HZ Kenniscentrum Kusttoerisme voor uitvoering 
van het onderzoeksprogramma toerisme 2022, bestaande uit: 
a. Cijfers en economische impact verblijfstoerisme 
b. Cijfers en economische impact dagtoerisme (experiment nieuwe data) 
c. Inwonersonderzoek draagvlak toerisme 
d. Bezoekersonderzoek gemeente Sluis 
e. Onderzoek ondernemersbijdrage aan promotie van West-Zeeuws-Vlaanderen 

 
5.c.02 - ED: Principeverzoek voor herziening van de Schilvisie ter plaatse van het perceel 
Vlamingpolderweg 2 te Cadzand-Bad 
Besluit: 
 

1 Niet af te wijken van de Schilvisie voor een extra bouwlaag ter plaatse van de 
Vlamingpolderweg 2 en het principeverzoek af te wijzen; 

2. Bij de herijking van de Ontwikkelingsvisie en de Schilvisie te bezien of een andere wijze van 
bebouwen van de Vlamingpolderweg meer recht doet aan de locatie. 



 
5.c.03 - ED: Aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een appartementengebouw met 9 
appartementen op het adres Mercuriusstraat 6 met toevoeging 001 t/m 004, 101 t/m 103 en 201 
t/m 202 te Breskens 
 
Besluit: 
 

1. Omgevingsvergunning verlenen voor bouwen van een appartementengebouw met 9 
appartementen op het adres Mercuriusstraat 6 met toevoeging 001 t/m 004, 101 t/m 103 en 
201 t/m 202 te Breskens. 

2. Besluiten om de appartementen als verblijfsobject af te bakenen en hieraan de adressen 
Mercuriusstraat 6 met toevoeging 001 t/m 004, 101 t/m 103 en 202 t/m 203 te (4511 CP) 
Breskens toe te kennen.. 

 
5.c.05 - ED: Besluit op bezwaar Buys Ballotstraat 4 Schoondijke 
 
Besluit: 
 

1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie om de bezwaarde kennelijk niet-
ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar en het bestreden besluit in stand te laten. 

2. De bezwaarde en de vergunninghouder met de voorgestelde brieven te informeren. 
3. De bezwaarde uit te nodigen voor een bestuurlijk gesprek om het dossier en uw besluit nader 

toe te lichten. 
 
5.c.07 - ED: Afhandeling bezwaar, gericht tegen de invordering van de verbeurde dwangsom 
ten laste van de eigenaren van het perceel Badhuisweg 1A te Cadzand 
 
Besluit: 
 

1. De eigenaren van het perceel Badhuisweg 1A te Cadzand ontvankelijk te verklaren in hun 
bezwaar 

2. Dit bezwaar ongegrond te verklaren 
3. Het bestreden besluit tot invordering van de verbeurde dwangsom in stand te laten. 

 
5.c.08 - ED: Besluit op bezwaar Kruithuisstraat 3A IJzendijke 
 
Besluit: 
 

1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie het bezwaar kennelijk niet-
ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar en de bestreden omgevingsvergunning in stand te 
laten. 

2. De bezwaarde en de vergunninghouder met de voorgestelde brieven te informeren. 
 
5.c.09 - ED: Handhavend optreden tegen de beheerder van het perceel Brouwerijstraat 59 te 
Oostburg 
 
Besluit: 
 

1. Handhavend optreden tegen de beheerder van het perceel Brouwerijstraat te Oostburg, door 
deze  

a) De last op te leggen om de overtreding van artikel 2.1, eerste lid onder c, Wabo binnen 
twee maanden na dagtekening besluit ongedaan te maken en te laten. Aan deze last een 
dwangsom ineens verbinden. 

b) De last op te leggen om de overtreding van artikel 10, tweede lid, juncto artikel 9 
Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis, in samenhang met artikel 8 
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis per omgaande 
ongedaan te maken. Aan deze last een dwangsom ineens verbinden. 



5.c.10 - ED: Invordering verbeurde dwangsom van de eigenaar van het perceel Bogaartstraat 
11 te Aardenburg 
Besluit: 
 

1. Over te gaan tot invordering van de dwangsom van de eigenaar van het perceel 
Bogaardstraat 11 te Aardenburg. 

 
5.c.11 - ED: Vervolg intrekking OV-2019185 (Thijs Feddo Blankenstraat 10 te Breskens) 
 
Besluit: 
 

1 De eigenaar van het perceel Thijs Feddo Blankenstraat 10 te Breskens de last op te leggen 
om de overtreding van artikel 2.3a Wabo ongedaan te maken. 

2. Hieraan een begunstigingstermijn van zes maanden en een dwangsom ineens verbinden. 
 
5.c.12 - ED: Besluit op bezwaar verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
Vodafone zendmast op het perceel Torontostraat 6 te Waterlandkerkje. 
 
Besluit: 
 

1 conform het advies van de bezwaarschriftencommissie om de bezwaarde Pielaat kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar. 

2 conform het advies van de bezwaarschriftencommissie bezwaarden Smet en Frielink 
ontvankelijk te verklaren. 

3 conform het advies van de bezwaarschriftencommissie de bezwaarschriften van Smet en 
Frielink ongegrond te verklaren. 

4 conform het advies van de bezwaarschriftencommissie het bestreden besluit in stand te laten. 
 
5.c.13 - ED: Weigering aanvragen omgevingsvergunning voor afwijken van het 
bestemmingsplan Ringdijk Noord 5A en 5B Cadzand 
 
Besluit: 
 

1 De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan voor het 
toestaan van structurele toeristische verhuur van het object Ringdijk Noord 5A te Cadzand 
(kenmerk: OV-2022164) te weigeren. 

2 De aanvraag voor omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan voor het 
toestaan van structurele toeristische verhuur van het object Ringdijk Noord 5B te Cadzand 
(kenmerk: OV-2022163) te weigeren. 

3 De aanvrager met de voorgestelde brieven te informeren. 
4 Op 7 september een bestuurlijk gesprek te hebben met de aanvrager. 

 
5.c.14 - ED: verzoek tot herbeoordeling principebesluit realisatie serre Markt 3 Oostburg 
 
Besluit: 
 

1 De initiatiefnemer een brief te sturen waarin de uitnodiging wordt gedaan om te komen met 
betere schetsen en onderbouwing. 

 
5.d.1 - STAF: Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota cao 2023 VNG 
 
Besluit: 
 

1. Te besluiten om in te stemmen met de inzet van de VNG voor een nieuwe cao gemeenten per 
1 januari 2023.. 

 


