
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 20-12-2022 
Tijd: 9.00 - 14.30 uur  
Locatie: El Molino (Schoondijke) 
Voorzitter: Burgemeester 
 

4  - NOTA'S VOOR DE RAAD  
 

4.a.3 - OND RV: 15e en 19e programmawijziging 2022 en de 1e en 5e programmawijziging 2023 
 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in het met het raadsvoorstel en het aanbieden voor de besluitvormende 
vergadering op 22 december 2022. 

2. De taakveldenwijzigingen 88, 90, 92, 93 en 100 van 2022 en de taakveldenwijzigingen 1 en 5 
van 2023 vast stellen. 

 

4.b.1 - ED RV: gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan ' Noordzee-De Wielingen' en 
verlenen omgevingsvergunning bouwen 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordzee - 
De Wielingen’ en de ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. 

2. In te stemmen met de voorgestelde ‘Notitie zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’. 
3. De raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordzee - De Wielingen’ gewijzigd 

vast te stellen als blijkt uit de, zo spoedig mogelijk na 26 januari 2023 uit te voeren, 
berekening van de stikstofdepositie blijkt dat het bestemmingsplan, en het daarmee 
samenhangende bouwplan voor hotel Noordzee, nog steeds aan de voorwaarden voldoen. 

4. De indieners van de zienswijzen te informeren over de data waarop commissie en raad over 
de vaststelling vergaderen. 

5. De (gewijzigde) omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen te verlenen direct na 
vaststelling van het bestemmingsplan door de raad. 

 

4.b.2 - ED RV: Pastoor J.A.M. van den Muijsenbergstraat 93 Hoofdplaat 
 
Besluit: 
 

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Pastoor J.A.M. van den Muijsenbergstraat 93 
Hoofdplaat’ ongewijzigd vast te stellen. 

2. De vaststelling van het voorliggende stuk toe te voegen op de bestuurlijke jaaragenda aan de 
raadscyclus van februari 2023. 

 

4.b.3 - ED RV: Peurssensstraat Aardenburg 
 

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Peurssensstraat Aardenburg’ gewijzigd vast te 
stellen. 

2. De vaststelling van het voorliggende stuk toe te voegen op de bestuurlijke jaaragenda aan de 
raadscyclus van februari 2023. 

 

4.b.4 - ED: Parkeren 2.0 Parkeerverordening 2023  

 
Besluit: 
 

1. Instemmen met de Parkeerverordening 2024 gemeente Sluis (jaartal wijzigen van 2023 in 
2024). 

2. Het voorstel aanbieden voor de raadscyclus van februari. In de commissievergadering 



ambtelijk een korte presentatie over het voorstel verzorgen. 
3. De stakeholders voorzien van een schriftelijke procesupdate. Wethouder Van Oostenbrugge 

krijgt mandaat om de betreffende brief goed te keuren. 
 

4.g - Raadsinformatiebrief Energiearmoede/noodfonds 
 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de raadsinformatiebrief over energiearmoede/noodfonds. 
2. Onder verwijzing naar deze brief zal het onderwerp op de bestuurlijke jaaragenda worden 

verplaatst. 
  

6 - NOTA'S OPENBAAR  

 

6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 13 december 2022 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 13 december 2022 vaststellen. 
 

6.a.2 - OND: Overheveling budgethouderschap 

 
Besluit: 
 
Op grond van artikel 2, lid 3 van de Regeling budgethouders 2016 aanwijzen als: 

1. Centrale beheerder van de budgetten voor de kostensoort Zakelijke lasten: mevrouw M. de 
Dobbelaere. 

2. Vervanger van mevrouw De Dobbelaere bij eventuele (langdurige) afwezigheid: mevrouw A. 
van Leeuwen. 

 

6.a.3 + bijlage - OND: Aanwijzingsbesluit betaald parkeren januari 2023 

 
Besluit: 
 
Het aanwijzingsbesluit betaald parkeren januari 2023 vaststellen. 
 

6.a.4 - OND: Gunning motorrijtuigenverzekering wagenpark 
 
Besluit: 
 
De motorrijtuigenverzekering per 1 januari 2023 te gunnen aan Intermont Assuradeuren als 
gevolgmachtigde van MS AMLIN voor een periode van 1 jaar. 
 

6.a.5 - OND: Definitief besluit verkoop PZEM Wholesale 

 
Besluit: 
 

1. Kennis nemen van de wensen en bedenkingen vanuit de raadsleden. 
2. Gehoorde hebbende de gemeenteraad, niet instemmen met de voorgenomen verkoop PZEM 

Wholesale en wethouder Werkman aldus te laten stemmen tijdens de bijzondere Algemene 
vergadering van Aandeelhouders van PZEM NV over de verkoop Wholesale-activiteiten. 

 

6.b.1 + 6.b.1.a - BB: Stand van zaken en vervolgproces Euregiotuinen 

 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken omtrent het proces en de vervolgstappen voor de 
herontwikkeling van de Euregiotuinen. 

2. De bestaande intentieovereenkomst met 1 jaar te verlengen t/m 31 december 2023. 
3. De initiatiefnemer en de gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren. 
4. In de brief aan de gemeenteraad tot uitdrukking brengen dat er al veel brieven over dit dossier 



zijn beantwoord, en de nog resterende A-brieven in de maand januari worden opgevolgd (en 
dan terugkomen als D-brief). Wethouder Van Oostenbrugge heeft mandaat om de 
aangepaste raadsbrief goed te keuren. 

5. Het verzenden van de uitnodigingen aan de indieners te mandateren aan de 
portefeuillehouder. 

 

6.b.2 - BB Benoeming RvC commissaris Impuls Zeeland 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met benoeming van de nieuwe RvC commissaris Impuls Zeeland. 
2. Uw instemming kenbaar te maken door het ondertekenen van het benoemingsbesluit. 
3. Hierover pas na 20 december 2022 te communiceren. 

 

6.b.3 - BB: Subsidie Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen 2022  
 
Besluit: 
 

1. Kennisnemen van de BTW kwestie subsidie 2022 Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen en 
de afhandeling daarvan. 

 

6.b.4 - BB: Definitieve gunning community platform 

 
Besluit: 
 

1. Instemmen met het gunnen van de opdracht voor de realisatie van een community platform 
aan "MijnBuurtje". 

2. Instemmen met het eenmalig verlenen van mandaat aan wethouder C.L. Liefting om de 
overeenkomsten met MijnBuurtje namens het college van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente Sluis rechtsgeldig te ondertekenen. 

 

6.c.1 - ED: Wijzigingsplan Rijksweg 32 Eede 

 
Besluit: 
 

1. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Rijksweg 32 Eede’ (met kenmerk NL.IMRO.1714.wpRijkswg32-
ON01) voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. 

2. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen. 
3. De initiatiefnemer per brief op de hoogte te stellen. 
4. In de betreffende brieven toevoegen dat het ontwerpbestemmingsplan met de huidige 

stikstofdepositie-calculator ter inzage wordt gelegd, maar dat het plan zal worden vastgesteld 
met de nieuwe calculator. 

 

6.c.2 + 6.c.2.a - ED: Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Walenstraat 26 Groede 
 
Besluit: 
 

1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Walenstraat 26 Groede’ (met kenmerk 
NL.IMRO.1714.bpwalenstr26-ON01) voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. 

2. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen. 
3. De initiatiefnemer hiervan op de hoogte te stellen. 

 

6.c.3 - ED: Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan ‘Boulevard de Wielingen 20, 21, 22 en 
23 Cadzand, the Hamptons’ en ontwerp omgevingsvergunning Boulevard de Wielingen 20-23 
 
Besluit: 
 

1. Kennis nemen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Boulevard de Wielingen 20, 21, 22 en 23 
Cadzand, the Hamptons’ en de ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (UV-
2021212). 

2. In te stemmen met de Aanmeldnotitie m.e.r. en te besluiten dat voor de herontwikkeling van 
de perceel Boulevard de Wielingen 20-23 geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. 



3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Boulevard de Wielingen 20, 21, 22 en 23 Cadzand, the 
Hamptons’ en de ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (UV-2021212) op 
basis van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro, na voorafgaande bekendmaking, in het 
kader van de zienswijzenprocedure gelijktijdig voor een periode van zes weken ter inzage te 
leggen. 

4. De gemeenteraad hier schriftelijk van op de hoogte te brengen overeenkomstig bijgaande 
conceptbrief. 

5. Besluiten om de parkeerkelder en de appartementen af te bakenen als verblijfsobject en 
hieraan de volgende adressen toe te kennen: Boulevard de Wielingen 21-202, 21-203, 21-
204, 21-205, 21-20 21-202, 21-301, 21-302, 22-001, 22-002, 22-003, 22-004, 22-005, 22-006, 
22-101, 22-102, 22-103, 22-104, 22-105, 22-106, 22-201, 22-202, 22-203, 22-204, 22-205, 
22-206, 22-301, 22-302 met 4506JH te Cadzand. 

  

6.c.4 - ED: Principeverzoek Oudestad 88 en 86a Oostburg 
 
Besluit: 
 

1. In principe medewerking te verlenen aan de voorgestelde bestem-mingswijziging op het 
perceel Oudestad 88 en 86a in Oostburg. 

2. De initiatiefnemer informeren aan de hand van de brief. 
 

6.c.5 - ED: Handhavend optreden tegen de eigenaresse van een voertuig aan de 
Schouwburgstraat te Oostburg 
 
Besluit: 
 
De eigenaresse van het voertuig met het kenteken 83-LK-HK (dat zich bevindt op de 
Schouwburgstraat te Oostburg) de last op te leggen om artikel 2:10 APV op te heffen en hieraan een 
dwangsom ineens te verbinden. 
 

6.d.1 - Staf: Frauderisico-analyse 
 
Besluit: 
 

1. Vaststellen van de Fraude-Risico-Analyse en deze, met het oog op de jaarrekeningcontrole, 
beschikbaar stellen aan de accountant. 

2. De Fraude-Risico-Analyse met ingang van 2023 ieder kwartaal te bespreken in het MT/TL-
overleg. 

3. De Fraude-Risico-Analyse jaarlijks te evalueren. 


