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5 - NOTA'S OPENBAAR  

 

5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 25 januari 2022 
 
Besluit: 

 
De openbare besluitenlijst d.d. 25 januari 2022 vaststellen. 
 

5.b.1 - BB: Pilot gratis kinderopvang 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het subsidieverzoek Pilot gratis kinderopvang op grond van het projectplan 
en de begroting. 

2. Als gevolg daarvan maximaal € 28.723 beschikbaar te stellen voor dit project aan 

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. 
3. In te stemmen met de conceptbrief die ter communicatie van dit besluit is opgesteld. 

 

5.b.2 - BB: Overeenkomst gebruik van fotomateriaal in het rapport met bouwhistorische 

verkenning van het Hoompje 
 
Besluit: 
 

1. Akkoord gaan met de overeenkomst voor het gebruik van fotomateriaal in het rapport met 
bouwhistorische verkenning van het Hoompje. 

2. Ondertekeningsmandaat verlenen aan de teamleider Beleid. 
  

5.b.3 - BB: Voorstel om aan Vodafone Libertel BV een brief te verzenden in verband met het 
verzoek van Vodafone tot opschorting van de licentieplicht voor maximaal 1 jaar aan 

Agentschap Telecom 
 
Besluit: 
 

1. Aan Vodafone Libertel BV een brief te verzenden in verband met het verzoek van Vodafone 
tot opschorting van de licentieplicht voor maximaal 1 jaar aan Agentschap Telecom. 

 

5.b.4 - BB: Voorstel voor het wijzigen van het ‘Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2020 
van de gemeente Sluis’, onder andere in verband met het verwijderen van de PMD-
verzamelcontainers en het inzamelen van gft-afval bij de hoogbouw 

 
Besluit: 
 

1. De PMD-verzamelcontainers in de kernen Aardenburg, Breskens, IJzendijke, Oostburg en 
Sluis te verwijderen. 

2. In te stemmen met het in deze nota opgenomen communicatietraject voorafgaand aan het 

verwijderen van de PMD-verzamelcontainers. 
3. In te stemmen dat in overleg tussen de gemeente en bewoners van een hoogbouwcomplex 

wordt bepaald of bij het betreffende hoogbouwcomplex één óf meerdere gft-containers in 
gebruik wordt gegeven. 

4. Het besluit van 10 november 2020 tot vaststelling van ‘Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis’ in te trekken. 



5. Het ‘Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis’ gewijzigd vast te 
stellen. 

 

5.c.1 - ED: Invordering verbeurde dwangsom ten laste van de eigenaren van het perceel 
Badhuisweg 1A te Cadzand 
 
Besluit: 

 
De verbeurde dwangsom volledig bij de eigenaren van het perceel Badhuisweg 1A te Cadzand in te 
vorderen. 
 

5.c.2 - ED: Samenwerkingsovereenkomst Kennisdeling AVG-FG 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Kennisdeling AVG-FG. 
2. Deze overeenkomst namens de gemeente Sluis te laten ondertekenen door de burgemeester.  

 

5.c.4 - ED: Afhandeling bezwaarschrift gericht tegen het dwangsombesluit inzake het 
afgewezen verzoek om handhaving van beheersverordening Het Heem 
 

Besluit: 
 
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften: 

1. De bezwaarde ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaarschrift. 
2. Dit bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 
3. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

5.c.5 - ED: Heroverweging bezwaarschrift, gericht tegen uw afwijzend besluit op een verzoek 
om handhaving, m.b.t. de boomkweekactiviteiten op het perceel Margarethaweg 2 te Oostburg 
 

Besluit: 
 
Het bezwaarschrift van ARAG, gericht tegen het besluit tot afwijzing van haar verzoek om handhaving 
(m.b.t. vermeende handelingen in strijd met het bestemmingsplan op het adres Margarethaweg 2 te 
Oostburg), ook na heroverweging op grond van de rechterlijke uitspraak, ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit in stand te laten. 

 

5.c.6 - ED: Intrekken omgevingsvergunning en verstrekken gedoogbeschikking Bld de 
Wielingen 34 Cadzand-Bad 
 

Besluit: 
 

1. De verleende omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan met kenmerk: 
OV 2021009 in te trekken en de aanvraag te weigeren. 

2. Voor de tijdelijke detailhandelsactiviteiten op het perceel Boulevard de Wielingen 34 te 
Cadzand-Bad de voorgestelde gedoogbeschikking af te geven. 

3. Aan de bezwaarde een proceskostenvergoeding toe te kennen. 
4. De betrokken partijen per brief informeren. 


