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 NOTA'S OPENBAAR  

 

6.a.1 

 

 OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 8 maart 2022 

Besluit: 

De openbare besluitenlijst d.d. 8 maart 2022 vaststellen. 

 

6.b.1 

 

 BB-basisvaardigheden (Laaggeletterdheid) 

Besluit: 

Instemmen met: 

1. De financiële afrekening WEB 2021. 

2. De begroting basisvaardigheden 2022. 

3. Het regionale plan Educatie (Zeeland) 2022. 

4. De afsprakenlijst "Specifieke uitkering 2022". 

5. De raamovereenkomst met Piblw. 

5. De raamovereenkomst met Scalda. 

 

6.b.2 

 

 BB: Voorstel om over te gaan tot het benoemen van de heer Dijkmans als 

lid en voorzitter van de Raad voor maatschappelijke en demografische 

ontwikkeling 

Besluit: 

1. Conform de voordracht van de Rmdo, over te gaan tot benoeming van 

de heer Dijkmans als lid en voorzitter voor de Raad voor 

maatschappelijke en demografische ontwikkeling. 

2. De heer Dijkmans benoemen voor een periode van vier jaar eindigend 

op 31 maart 2026. 

3. Wethouder Poissonnier mandaat geven om in samenspraak met de 

nieuwe voorzitter de communicatie over deze benoeming vorm te 

geven. 
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6.b.4 

 

 BB: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2022 

Besluit: 

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2022 vast te 

stellen. 

 

6.b.5 

 

 BB: Overname begraafplaats St. Anna ter Muiden 

Besluit: 

De begraafplaats in St. Anna ter Muiden in eigendom over te nemen van 

het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 

Zuidwesthoek te Sluis, onder voorwaarde dat eerst de toezegging van de 

kerk tot aanleg van een apart toegangspad wordt nagekomen. 

 

6.c.1 

 

 ED: Principeverzoek Maagdenbergweg 2, Oostburg 

Besluit: 

1. In principe wel medewerking verlenen aan het verplaatsen van de al 

aanwezige innamevlakken op eigen terrein. 

2. In principe geen medewerking verlenen aan het toevoegen van 

opslagvakken op eigen terrein. 

3. In principe geen medewerking verlenen aan het toekennen van de 

functieaanduiding "Puinbrekerijen en –malerijen < 100.000" en de 

daarbij horende milieucategorie 4.2. 

4. In principe geen uitspraak doen over de (mobiele) puinbreker, het 

bevoegd gezag hiervoor is de RUD. 

5. Initiatiefnemer hiervan op de hoogte te stellen.  

 


