
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 18-1-2022 
Tijd: 9.00 – 13.40 uur 

Locatie: Spreekkamer P010 
Voorzitter: Burgemeester 
 

4 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

4.a.1 - BB: RV Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Zeeland 2022-2025 
 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met de Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Zeeland 

2022 – 2025 en de daarin per thema benoemde voorstellen. 
2. De Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Zeeland 2022 – 2025 door 

middel van bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad voor te leggen. 
3. Toevoegen aan de bestuurlijke jaaragenda. 

 

4.a.2 - BB: RV Vaststellen Verordening Leningen Duurzaam en Langer Thuis Sluis 
 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met de inhoud van de concept Verordening Leningen Duurzaam en Langer 

Thuis Sluis met bijlagen en het concept aanvraagformulier. 
2. De concept verordening aan te bieden aan de gemeenteraad (cyclus februari) ter vaststelling.  
3. In te stemmen met het concept raadsvoorstel- en besluit. 

 

4.a.3 - BB: RV Voorstel goedkeuring wijziging statuten stichting Escaldascholen 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de voorgenomen statutenwijziging van Stichting Escaldascholen. 
2. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en –besluit m.b.t. de wijziging van de statuten 

van Escaldascholen en de goedkeuring daarvan door de gemeenteraad. 
3. Het conceptraadsvoorstel en –besluit te agenderen voor de eerstvolgende vergaderingen van 

de commissie Samenleving/Middelen (15 februari 2022) en de gemeenteraad (24 februari 
2022). 

 

4.b - ED: RV Voorstel tot vaststelling lijst van categorieën (verzwaard) adviesrecht gemeente 
Sluis 
 

Besluit: 
 

1. In te stemmen met de voorgestelde lijst van categorieën (verzwaard) adviesrecht gemeente 
Sluis. 

2. De raad in de cyclus februari 2022 voor te stellen de lijst van categorieën (verzwaard) 
adviesrecht gemeente Sluis vast te stellen. 

 

6 - NOTA'S OPENBAAR  
 

6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 11 januari 2022 

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 11 januari 2022 vaststellen. 

 
 



6.b.1 - BB: Subsidie RPCZ 2021 en 2022 
 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met het advies om de subsidie aan RPCZ voor het inzetten van de 

orthopedagoog/gedragsdeskundige bij de schoolbesturen en de kinderopvangorganisatie te 
continueren in 2022. 

2. In te stemmen met het advies om RPCZ toestemming te geven het in 2021 vanwege de 
coronabeperkingen niet ingezette deel van het subsidiebedrag, in (de eerste helft van) 2022 te 

mogen inzetten bij deze partijen. 
3. Als gevolg daarvan de voorlopige vaststelling van de subsidie over 2021 te verlagen naar € 

102.260 en het subsidiebedrag voor 2022 voorlopig vast te stellen op € 125.300.  
4. In te stemmen met bijgevoegde conceptbeschikking om dit besluit te communiceren aan 

RPCZ. 
  

6.b.2 - BB: VVE Toeleidingsmonitor 
 
Besluit: 
 

De VVE Toeleidingsmonitor van Dimensional Insight te gaan gebruiken om beter inzicht te krijgen in 
het bereik, het non-bereik en de toeleiding naar de kinderopvangorganisaties van geïndiceerde VVE-
doelgroepkinderen. 
 

6.c.1 - ED: Afhandeling verzoek om handhaving, gericht tegen vermeend terras op het adres 

Langeweg 3 te Breskens 
 
Besluit: 
 
Het verzoek om handhaving, gericht tegen het gebruik van een terras op het adres Langeweg 3 te 

Breskens (Hotel Rooms) af te wijzen, wegens het ontbreken van een overtreding. 
 

6.c.2 - ED: Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan 't Killetje 4A Oostburg 
 

Besluit: 
 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ’’t Killetje 4a Breskens’. 
2. Het ontwerpbestemmingsplan ’’t Killetje 4a Breskens’ conform het bepaalde in de Wro en de 

Awb voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. 
3. De betrokkenen per brief te informeren. 

4. De raad met de voorgestelde brief te informeren. 
 

6.d.1 - Staf: Ondersteuning uitrol Routeplan Rechtmatigheidsverantwoording en interne 
controle door Adlasz 

 
Besluit: 
 

1. Gebruik maken van de afwijkingsbevoegdheid in paragraaf 3.6 van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 2020 Zeeuws-Vlaanderen en aan Adlasz BV enkelvoudig onderhands 
opdracht verstrekken om ondersteuning te verlenen bij de verdere uitrol van het Routeplan 

Rechtmatigheidsverantwoording en het uitvoeren van de interne controles gedurende de 
periode 1 januari tot en met 30 juni 2022. 

 
 


