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 NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

3.a + 

3.a.b 

 

 BB: Update uitvoering visie op streekpromotie & gastheerschap 

Besluit: 

In te stemmen met de presentatie 'Update uitvoering Visie op Toeristische 

Streekpromotie & Gastheerschap' voor de commissie Ruimte/AB op 12 

april 2022. 

 

3.b.1 

 

 ED: RV Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze tegen de 

ontwerp begroting 2023 van de RUD Zeeland 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen een positief-kritische zienswijze in te dienen, 

met een kanttekening naar aanleiding van de begroting en het advies 

van de begeleidingscommissie. 

2. Er mee in te stemmen dat de begrotingswijziging wordt meegenomen 

in de Kadernota. 

3.b.2 

 

 ED: Raadsvoorstel participatie onder de Omgevingswet 

Besluit: 

1. In te stemmen met het raadsvoorstel om een lijst voor specifieke 

gevallen aan te wijzen waarbij participatie bij een aanvraag om een 

buitenplanse omgevingsplanactiviteit verplicht wordt gesteld. 

 

5.d.1 

 

 STAF: RV Dossier Brugse Vaart 

Besluit: 

1. De overeenkomst te bekrachtigen. 

2. De gemeenteraad voor te stellen de derde herziening van de Nota 

bodembeheer voor de landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen 

ongewijzigd vast te stellen. 
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3. De gemachtigde van initiatiefnemer op de hoogte te stellen middels 

een brief. 

5 

 

 NOTA'S OPENBAAR  

 

5.a.1 

 

 OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 22 maart 2022 

Besluit: 

De openbare besluitenlijst d.d. 22 maart 2022 vaststellen. 

 

5.a.2 

 

 OND: Budget informatiebeveiliging, detectie, SIEM, SOC 

Besluit: 

1. Structureel budget op te nemen in de begroting voor 

informatiebeveiligingssoftware, monitoring en bijbehorende IT-

consultancy. 

2. Een meervoudig onderhandse aanbesteding voor te bereiden gericht 

op een langdurige verwerving van informatiebeveiligingssoftware en 

monitoring. 

5.a.4 

 

 OND: Regeling tijd- en plaatsonafhankelijk werken 

Besluit: 

1. Instemmen met de Regeling Tijd- en plaatsbewust werken gemeente 

Sluis. 

2. Instemmen met de Regeling vergoeding inrichting thuiswerkplek. 

3. De Regeling vergoeding inrichting thuiswerkplek te bespreken met de 

vakbonden in het LO. 

5.b.1 

 

 BB: Implementatie en financiering van de Levensloopfunctie  

Besluit: 

In te stemmen met: 

1. De werkwijze voor de levensloopfunctie in Zeeland in de periode  

1 februari 2022 tot en met december 2026. 

2. De financiering van GGZ Emergis als regionale levensloopaanbieder 

voor de personele inzet in de aanmeld- en opstartfase van de 

levensloopfunctie; voor Sluis is deze bijdrage € 2.404 in de periode  

1 februari tot met december 2022 en € 1.202 per jaar (exclusief 

indexering) in de periode januari 2023 tot en met december 2026. 

3. De financiering van GGZ Emergis als regionaal levensloopaanbieder 

voor het uitvoeren van casemanagement levensloopfunctie Wmo. Voor 

Sluis is deze bijdrage € 6.106 per jaar (exclusief indexering) in de 

periode 1 februari 2022 tot en met december 2026. 
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4. De financiering van de inzet van een provinciaal projectleider 

Levensloopfunctie Ketenveldnorm a.i. voor gemiddeld 24 uur per 

week, à € 119.808 exclusief btw, in de periode 1 januari 2022 tot en 

met december 2022. Dit betekent voor de gemeente Sluis een 

bijdrage van € 8.713 voor 2022. 

5. De totale bijdrage van € 8.510 voor 2022 en € 7.308 per jaar 

(exclusief indexering) voor uitvoering van de levensloopfunctie van 

2023 tot en met 2026, en deze kosten te dekken met de middelen 

Versterking Gemeentelijke Dienstverlening, actielijn Versterking 

wijkteams. 

6. De eenmalige kosten voor de projectleider in 2022 ad € 8.713 en 

deze te dekken met de middelen Versterking Gemeentelijke 

Dienstverlening, actielijn Impuls integraal. 

 

5.b.2 

 

 BB: Inburgeringsvoorzieningen 

Besluit: 

1. De module Arbeidsmarkt en Participatie te organiseren via 

Dethon/WSP. 

2. De raamovereenkomst met Taalaanbieder Scalda vast te stellen. 

3. De raamovereenkomst B 1 route met taalaanbieder Piblw vast te 

stellen. 

4. De raamovereenkomst Zelfredzaamheidsroute met taalaanbieder 

Piblw vast te stellen. 

5. Het Participatieverklaringstraject (PvT) en het Oriëntatietraject in te 

kopen bij Piblw op basis van de offerte. 

5.c.1 

 

 ED: Invordering verbeurde dwangsom bij eigenaren van het perceel 

Marktplein 7 te Sluis 

Besluit: 

Van de eigenaren van het perceel Marktplein 7 te Sluis (Sint Anna ter 

Muiden) de verbeurde dwangsom ineens invorderen. 

 

5.c.2 

 

 ED: Verzoek om handhaving gericht tegen strijdig gebruik woningen 

vakantiepark 

Besluit: 

1. Het verzoek om handhaving niet verder in behandeling te nemen 

omdat de aanvrager niet is aan te merken als belanghebbende in de 

zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
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5.c.3 

 

 ED: Afhandeling bezwaar, gericht tegen de afwijzing van het verzoek om 

handhaving, gericht tegen de eigenaar van het perceel 

Retranchementsweg 4 te Cadzand 

Besluit: 

1. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften, de heer Van 

de Wijnckel (namens de eigenaar van het perceel Noordland 2 te 

Cadzand), ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar. 

2. Dit bezwaar in afwijking van het advies van de commissie 

bezwaarschriften ongegrond te verklaren. 

3. Het bestreden besluit van 3 september 2021 aldus in stand te laten. 

4. Aan bezwaarde geen tegemoetkoming in de proceskosten toe te 

kennen. 

 

 


