
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 15-2-2022 
Tijd: 8.00 - 13.15 uur 

Locatie: Instructieruimte 
Voorzitter: Burgemeester 

 

3 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

3.a.1 - OND: RV Aanvragen Rijksbijdrage Bommenregeling 2021 
 
Besluit: 

 
1. De raad voor te stellen om bijgevoegde aanvraag in het kader van de Rijksbijdrageregeling 

'bommenregeling' in te dienen bij het Ministerie van BZK. 
 

3.b.1 - BB: RV Vaststelling Regionale Mobiliteitsstrategie 

 
Besluit: 
 

1. De Regionale Mobiliteitsstrategie vast te stellen. 
2. De provincie middels een brief op de hoogte te brengen van de 

randvoorwaarden/aandachtspunten voor de uitwerking van de Regionale Mobiliteitsstrategie.  
 

3.b.2 - BB: RV Update activiteitenplan Duurzaamheid 2020-2024 
 

Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de update van de activiteitenplan Duurzaamheid conform het 
voorliggende activiteitenplan Duurzaamheid voor de resterende jaren 2022-2024. 

2. De notitie aanleveren bij de griffie ter agendering de commissie Ruimte/AB in de cyclus van 
maart 2022. 

  

3.c.2 - ED: RV Ter inzage leggen ontwerp bestemmingsplan Regiopark Oostburg 
 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met de notitie ‘Inspraak- en overleg Regiopark Oostburg’. 
2. In de cyclus van maart 2022 aan de commissie Ruimte/AB voor te stellen om kennis te nemen 

van de notitie ‘Inspraak- en overleg Regiopark Oostburg’ en het ontwerp bestemmingsplan 
Regiopark Oostburg ter inzage te leggen. 

3. De indieners van inspraak- en vooroverlegreacties, de initiatiefnemer en de gemeenteraad 

schriftelijk te informeren door middel van bijgevoegde brieven.  
4. De personen van wie een brief ontvangen is over het Regiopark Oostburg maar die geen 

inspraakreactie hebben ingediend op dezelfde wijze te informeren als de indieners van 
inspraakreacties. 

5. Het organiseren van een persgesprek met wethouder Poissonnier.  
 

3.e - Raadsbrief Verordening Leningen Duurzaam en Langer Thuis 
 
Besluit: 
 

Het college stemt in met de antwoordbrief aan de commissie Ruimte/AB over het voorstel Verordening 
Leningen Duurzaam en Langer Thuis. 
 
 
 
 



3.f - Raadsbrief Zwintriatlon 
 
Besluit: 

 
Het college stemt in met de antwoordbrief aan de raadsfractie Lokale Partij Sluis over de Zwintriatlon.  
 

3.g - Antwoordbrief raadsfractie CDA 

 
Besluit: 
 
Het college stemt in met de antwoordbrief aan de raadsfractie CDA over het openstellen van de 
economie. 
 

3.h - Antwoord commissie Ruimte/AB (RUD) 
 
Besluit: 
 

Het college stemt in met de antwoordbrief aan de commissie Ruimte/AB over het voorstel Indienen 
van een kritische zienswijze (met kanttekeningen) op 4e begrotingswijziging 2022 van de RUD 
Zeeland. 
 

5 - NOTA'S OPENBAAR  

 

5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 8 februari 2022 
 

Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 8 februari 2022 vaststellen. 
 

5.a.2 - OND: Aanschaf iPads voor de nieuwe raadsperiode 

 
Besluit: 
 

1. Over te gaan tot de aanschaf van 40 iPads inclusief beschermhoes met geïntegreerd 
toetsenbord voor raadsleden, collegeleden en leden MT. 

2. In afwijking van de financiële verordening de afschrijvingstermijn van de iPads op vier jaar te 
plaatsen in plaats van op vijf jaar. 

 

5.a.3 - OND: Brief Wolter van Hout inzake forensenbelasting 

 
Besluit: 
 
In te stemmen met de concept antwoordbrief aan de familie Van Hout. 
 

5.b.3 - BB: Actualisatie bodemkwaliteitskaarten 

 
Besluit: 
 

1. De Bodemkwaliteitskaart Gemeente Sluis, actualisatie 2021 d.d. 17 dec. 2021, vast te stellen.  

2. De Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuws-Vlaanderen, eindrapport 5e 
herziening d.d. 17 dec. 2021, met daarin tevens opgenomen de Bodemfunctiekaart van de 
Gemeente Sluis, vast te stellen. 

3. De Bodemkwaliteitskaart met bijbehorende Nota bodembeheer voor de wegbermen in de 
provincie Zeeland, actualisatie 2020, vast te stellen. 

4. Naar aanleiding van: na besluitvorming door de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten wordt een 

gezamenlijk moment gekozen om het besluit te publiceren. 
 
 
 
 
 

  



5.b.4 - BB: Principeverzoek De Vlier 5 Nieuwvliet 
 
Besluit: 

 
1. In principe medewerking verlenen aan de gewenste vernieuwing van De Vlier 5 te Nieuwvliet.  
2. Initiatiefnemers van uw besluit op de hoogte stellen.  

 

5.b.5 - BB: Foodregio WZVL, dat smaakt naar meer! 

 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de verantwoording ‘Foodregio West-Zeeuws-Vlaanderen 2021’. 
2. Kennis te nemen van het vervolgplan 2022 ‘Foodregio West-Zeeuws-Vlaanderen: dat smaakt 

naar meer’. 
3. In te stemmen met opdrachtverlening aan Culi-Advies om uitvoering te geven aan het 

vervolgplan 2022. 
4. In te stemmen met opdrachtverlening aan Culi-Advies om samen met de Foodarcheoloog 

uitvoering te geven aan de voor 2022 gethematiseerde fietsroute van het project Verdwenen 
Zwinhavens. 

 

5.c.2  - ED: Handhavend optreden gericht tegen illegale winkeluitstallingen 
 
Besluit: 

 
De eigenaar van Haircorner Sluis een last op te leggen inhoudende om binnen één week na 
verzenddatum besluit een tweetal bloembakken en een reclamebord, geplaatst binnen de meter 
vanuit de gevel gemeten, te verwijderen en verwijderd te houden en een dwangsom ineens hieraan te 
verbinden. 
 

5.c.3 - ED: Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan 'Zwinstraat 11 - Cadzandsesweg 
Nieuwvliet' 
 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Cadzandseweg Nieuwvliet – Zwinstraat 11 

Retranchement’. 
2. Conform het bepaalde in de Awb en de Wro het ontwerpbestemmingsplan ‘Cadzandseweg 

Nieuwvliet – Zwinstraat 11 Retranchement’ ter inzage te leggen. 
3. De raad en de initiatiefnemer per brief te informeren hieromtrent. 

  

5.c.4 - ED: Afhandeling handhavingsdossier, gericht tegen de eigenaar van het perceel 
Oudestad 66 te Oostburg 
 

Besluit: 
 
Kennis te nemen van het sluiten van het handhavingsdossier, gericht tegen de eigenaar van het 
perceel Oudestad 66 te Oostburg. 
 

5.c.5 - ED: Het beoordelen van de omgevingsvergunning bouwen t.b.v. het perceel T.F. 

Blankenstraat 10 te Breskens op de mogelijkheid tot intrekking er van 
 
Besluit: 

1. Vergunning OV-2019185 van de eigenaar van het perceel T.F. Blankenstraat 10 te Breskens 

in te trekken. 
2. Vervolgens hem het voornemen tot het opleggen van de last kenbaar te maken, op basis 

waarvan hij al hetgeen op basis van die vergunning reeds ver-/gebouwd heeft, ongedaan 
dient te maken. 

3. Aan die last een dwangsom ineens te verbinden. 


