
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 22-2-2022 
Tijd: 9.00 - 14.45 uur 

Locatie: Instructieruimte 
Voorzitter: Burgemeester 
 

3 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

3.a.1 - OND: RV: 6e Programmawijziging 2022 
 
Besluit: 

 
1. Het voorstel is voor het college akkoord.  
2. Het voorstel aanbieden bij de griffie voor de raadscyclus van maart. 

 

3.b.1 - BB: RV: Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze over de 5e 

begrotingswijziging 2022 van de GGD Zeeland 
 
Besluit: 
 

1. Kennis nemen van de 5e begrotingswijziging 2022 van de GGD Zeeland en deze door middel 

van bijgevoegd concept raadsvoorstel aan te bieden voor de raadscyclus van maart. 
2. Na het raadsbesluit de bijgevoegde concept brief aan de GGD Zeeland verzenden. 

 

3.b.4 - BB: RV: Raadsvraag Energiearmoede 

 
Besluit: 
 
Het college bekrachtigt achteraf de beantwoording van de raadsvraag van mevrouw Kramer, waartoe 
op 11 februari 2022 per mail reeds akkoord gegeven is. 
 

3.b.5 - BB: RV: Gemeentelijke invulling Nationaal Programma Onderwijs 
 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de lijn van het concept raadsvoorstel over de voorgestelde uitwerking 
van het gemeentelijk deel van het Nationaal Programma Onderwijs, met als subonderdelen: 
a) Het ontwikkelen van de inclusieve kinderopvang bij Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. 
b) Het ondersteunen van Stichting Escaldascholen bij de inzet van de jeugdprofessional, 

beweegonderwijs en het ondersteunen van de leerkrachten. 
c) Het inzetten van de jeugdconsulenten bij Elevantio. 

d) Het programma voor cultuur- en sportonderwijs via Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen 
en het sociaal-emotioneel reparatieprogramma bij het Zwin College. 

e) De offerte voor het traject om te komen tot een beleidskader rondom onderwijs-
zorgarrangementen. 

2. Het voorstel aanbieden bij de griffie voor de cyclus van maart. 
3. Na het raadsbesluit de partners informeren over de besluitvorming. 

 

3.d.1 - Amendement VVD inzake Regionale Woonvisie 
 
Besluit: 

 
Dit agendapunt is behandeld als onderdeel van punt 3d4. 
 
 
 
 



5 - NOTA'S OPENBAAR  
 

5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering 15 februari 2022 

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 15 februari 2022 vaststellen. 

 

5.a.2 - OND: Gemeentegids nu en in de toekomst 
 
Besluit: 

 
1. Instemmen met het uitgeven van een papieren en online gemeentegids in 2022, na de 

gemeenteraadsverkiezingen, voor de inwoners van de gemeente Sluis. 
2. Instemmen met een oplage van 2.000 papieren gemeentegidsen (voorheen waren dit er 

3.000) en het verspreiden via de diverse distributiepunten zoals KCC, bibliotheken, 
verzorgingstehuizen en dorpshuizen. 

3. De mogelijkheid open te houden om 1 keer per 4 jaar, bij aanvang van een nieuwe 
bestuursperiode, een papieren versie uit te geven. 

4. De gemeenteraad van dit besluit in kennis stellen via een berichtje in het infobulletin van week 
9. 

  

5.b.1 - BB: Beleidsregels Schuldhulpverlening 

 
Besluit: 
 
De Beleidsregels Schulddienstverlening en vroegsignalering Sluis 2022 vast te stellen. 

 

5.b.2 - BB: Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 
 
Besluit: 

 
1. Het richtinggevende Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 te onderschrijven met die 

kanttekening/nuancering dat niet alles parallel loopt met de visie van Sluis. Het college 
behoudt zich het recht en de ruimte voor om hierin het Sluise beleid te volgen. 

2. Dit besluit te communiceren in de brief aan de provincie en de gemeenteraad.  
 

5.c.1 - ED: Voorstel tot het aanwijzen van een toezichthouder in de zin van artikel 5:11 
Algemene wet bestuursrecht 
 
Besluit: 

 
De heer Den Hartog aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Awb. De 
toezichthouder is belast met het toezicht op de naleving van alle wettelijke regelingen waarin het 
college als bevoegd gezag zijn aangewezen, evenals alle krachtens artikel 149 Gemeentewet 
vastgestelde verordeningen. 
 

5.c.2 - ED: Aanwijzen van “carnaval 2022” als collectieve festiviteit voor de kern Aardenburg 
 
Besluit: 
 

1. Vrijdag 25 februari, zaterdag 26 februari, zondag 27 februari, maandag 28 februari en dinsdag 
1 maart aan te wijzen van collectieve festiviteit voor de kern Aardenburg. 

2. Uw besluit op de gebruikelijke wijze publiceren. 


