
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 13-12-2022 
Tijd: 9.00 - 13.30 uur  
Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: Burgemeester 
 

5 - NOTA'S VOOR DE RAAD  
 

5.a - ED: RV voorstel tot vaststelling verordening gemeentelijke adviescommissie en 
erfgoedverordening gemeente Sluis 
 
Besluit: 
 
Instemmen met de voorgestelde, aangepaste Erfgoedverordening Sluis 2023 en deze door te leiden 
naar de raadvergadering van 22 december 2022. 
 

5.b - Voorstel aanpassing RV bestuursopdracht duurzaamheid 

 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de aanvulling in het raadsvoorstel over de bestuursopdracht 
Duurzaamheid. 

 

7 - NOTA'S OPENBAAR  
 

7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 6 december 2022 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 6 december 2022 vaststellen. 
 

7.a.2 - OND/Voorstel begrotingswijziging werkkamers 
 
Besluit: 
 
Instemmen met de begrotingswijziging. 
 

7.a.3 - OND: Voorstel tot vaststellen tarieven privaatrechtelijke heffingen 

 
Besluit: 
 
De tarieven met ingang van 1 januari 2023 vaststellen conform bijgaande lijst privaatrechtelijke 
heffingen. 
 

7.a.4 - OND: Gewijzigde BTW-regelgeving Sportcomplex De Eenhoorn 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de wijziging van het met de fiscus bereikte compromis en de financiële 
impact hiervan. 

2. In te stemmen met het gewijzigde akkoord. 
 
 
 
 
 
 



7.a.5 - OND: Septembercirculaire 2022 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de effecten van de Septembercirculaire Gemeentefonds 2022. 
2. In te stemmen met de conceptbrief aan de gemeenteraad. 
3. De getekende brief verzenden via het infobulletin van de raad. 

 

7.b.1 - BB: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2023 

 
Besluit: 
 

1. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2023 vast te stellen. 
2. Communicatie te verzorgen over de verhoging van de ritprijs voor het WMO vervoer. 

 

7.b.2 - BB:  Bezwaarschrift Stichting Kaaipop Breskens 
 
Besluit: 
 

1. Conform het advies van de commissie: 
a) Bezwaarde ontvankelijk te verklaren. 
b) Het bezwaarschrift gegrond te verklaren. 
c) Het bestreden besluit te herroepen. 

2. De subsidieaanvraag van Stichting Kaaipop Breskens af te wijzen op grond van artikel 9, lid 2, 
sub b van de Algemene Subsidieverordening gemeente Sluis en artikel 1.8 van de 
Subsidieregeling 2022. 

  

7.b.3 - BB: Huis van de techniek 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het verzoek om de huidige bijdrage, op grond van de Business Case 2016-
2020, aan het Huis van de Techniek nogmaals met 1 jaar te verlengen. 

2. Zonder een nieuwe businesscase, waarover separate besluitvorming plaatsvindt, in principe 
niet opnieuw een bijdrage te verlenen in 2023 op grond van de Business Case 2016 - 2020. 

3. De bijdrage voor het jaar 2021 definitief vast te stellen. 
4. De Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) te informeren via bijgevoegde brief. 

 

7.b.4 - BB: Initiële aanlevering cliënten beschermd wonen via de iEb 2.0 standaard 

 
Besluit: 
 

1. Gemeente Vlissingen in haar hoedanigheid als centrumgemeente eenmalig te machtigen de 
bestaande cliënten beschermd wonen uiterlijk in week 50 van kalenderjaar 2022 initieel aan te 
melden via de iEb 2.0 standaard bij het CAK. 

2. 2Hiervoor een verwerkersovereenkomst met gemeente Vlissingen aan te gaan. 
3. Centrumgemeente Vlissingen te adviseren hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen en ten 

laste te brengen van de integratie-uitkering beschermd wonen 2022. 
 

7.b.5 - BB: Samenwerkingsovereenkomst Zuidwestelijke Delta 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst ZWD. 
2. In te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage en de kosten ten laste te 

brengen van het GRP 2020-2024. 
3. Kennis te nemen van de uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta. 
4. Wethouder C.L. Liefting te mandateren om de overeenkomst te ondertekenen namens de 

gemeente Sluis.  
 
 
 



7.b.6 - BB: Voorstel tot aanvraag vanuit Elevantio 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het gezamenlijke voorstel van Elevantio en Escalda t.b.v. het in stand 
houden van de kwaliteit van het onderwijs aan anderstalige nieuwkomers in de gemeente 
Sluis. 

 

7.b.7 - BB: Voorstel tot verlengen Perspectiefgroep 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het verstrekken van een subsidie aan Stichting Escaldascholen ten 
behoeve van de Perspectiefgroep voor 2023 (deels OAB en deels niet-OAB). 

2. Medewerking te verlenen aan de verhuur van een ruimte in MFC  
3. De Keure aan Stichting Escaldascholen. 
4. In te stemmen met het advies om voor deze specifieke doelgroep gebruik te maken van de 

hardheidsclausule uit de Verordening leerlingenvervoer. 
5. Stichting Escaldascholen schriftelijk over dit besluit te informeren. 

 

7.b.8 - BB: Voortzetten bijdrage Schoon Zeeland en vaststellen begroting 2023 NME-centrum 
Natuur&Zo 
 
Besluit: 
 

1. De financiële bijdrage aan de zwerfafvalaanpak Schoon Zeeland in 2023 voort te zetten. 
2. De begroting 2023 van NME-centrum Natuur&Zo vast te stellen. 
3. NME schriftelijk over dit besluit informeren. 

 

7.c.3 - ED: Besluit op bezwaar weigering aanvraag omgevingsvergunning Sint Pietersdijk 10 
Sint Kruis 
 
Besluit: 
 

1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie het bezwaar ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 

2. De bezwaarmaker met de voorgestelde brief te informeren hieromtrent. 
 

7.c.4 - ED: Boslocaties gemeente Sluis 

 
Besluit: 
 
Een omgevingsvergunning met de activiteit ‘uitvoeren van werken of werkzaamheden’ te verlenen 
voor het aanplanten van een bos aan Klein Brabant ongenummerd, locatie De Keizer te Oostburg en 
aan de Oudemansdijk ongenummerd, locatie Pontebos te IJzendijke (OV-2022319). 
   

7.c.6 - ED: Principeverzoek Mettenijedijk 3 Nieuwvliet 

 
Besluit: 
 

1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een bed & breakfast met 
maximaal drie kamers in de woning. 

2. In principe geen medewerking te verlenen aan het realiseren van vakantiehuisjes. 
3. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een winkel voor streekproducten 

in de molen. 
4. In principe medewerking te verlenen aan het beschikbaar stellen van de molen voor 

cursussen en lezingen. 
5. De initiatiefnemer op de hoogte stellen van uw besluit door middel van de bijgevoegde brief. 

 
 
 
 



7.c.8 - ED: Verlenen omgevingsvergunning voor de renovatie en restauratie van de 
Tramhuisjes, Draaibrug 58, 59 en 63 t/m 67 te Draaibrug (UV-2022035) 
 
Besluit: 
 
De omgevingsvergunning voor de renovatie en restauratie van de Tramhuisjes, Draaibrug 58, 59 en 
63 t/m 67 te Draaibrug te verlenen. 
 


