
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 8-3-2022 
Tijd: 9.00 - 13.15 uur 

Locatie: Spreekkamer P010 
Voorzitter: Burgemeester 
 

4 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

4.a - ED: RV: Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'Platteweg 2 
Retranchement' 
 

Besluit: 
 

1. In te stemmen met de voorgestelde notitie ‘beantwoording zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen’ behorende bij het ontwerpbestemmingsplan ‘Platteweg 2 Retranchement’.  

2. De raad voor te stellen om het ontwerpbestemmingsplan ‘Platteweg 2 Retranchement’ 
gewijzigd vast te stellen. 

3. De indieners van de zienswijzen en de initiatiefnemer met de voorgestelde brieven te 
informeren. 

4. In te stemmen met de anterieure overeenkomst. 
 

6 - NOTA'S OPENBAAR  

 

6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 1 maart 2022 
 

Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 1 maart 2022 vaststellen. 
   

6.b.2 - BB - Reflectieverslag GI-functie Zeeland 

 
Besluit: 
 

1. Kennis nemen van het Reflectieverslag GI-functie Zeeland. 
2. Dit verslag ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad. 

  

6.b.3 - BB: Voorstel over de wijzigingen in de dienstverlening door de ZRD 
 
Besluit: 

 
De wijzigingen in de dienstverlening door de ZRD te bekrachtigen door ondertekening van het 
‘Overzicht Dienstverleningsovereenkomsten gemeente Sluis 2022’ door de burgemeester. 
 

6.b.4 - BB: RBL 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de geactualiseerde Dienstverleningsovereenkomst Leerplicht, RMC en 
Leerlingenvervoer Zeeuws Vlaanderen. 

2. In te stemmen met de meerjarenbegroting RBL 2022-2025 en hiervoor de respectievelijke 
bedragen te ramen binnen de gemeentelijke begroting: 

 
 
 
 

 
 



6.c.1 - ED: Voorstel vaststellen Branchelijst voor markten in gemeente Sluis 2022 
 
Besluit: 

 
1. De Branchelijst voor de markten in de gemeente Sluis 2022 vast te stellen. 

 

6.c.2 - ED: Nieuw besluit op bezwaar Watervlietseweg 4 IJzendijke 

 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de uitspraak Zeeland- West-Brabant inzake het besluit op bezwaar 
inzake de weigering van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en monument 
voor de plaatsing van screens op het gemeentelijk monument Watervlietseweg 4 te 

IJzendijke. 
2. Conform de uitspraak van de rechtbank het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren en 

de aangevraagde omgevingsvergunning alsnog te verlenen. 
3. De initiatiefnemer schriftelijk op de hoogte te stellen. 

 

6.d.1 - STAF: Implementatie dossier “Toeristische verhuur” 

 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de implementatie zoals in dit advies 

omschreven en de te zetten vervolgstappen.  
2. In te stemmen met de publicatie (bijlage 2) zoals in dit advies omschreven en deze te 

publiceren op de website van de gemeente, in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad (ZVA) 
en als officiële bekendmaking. 

3. In te stemmen met de tweede herziening van de beleidsregels planologische 
afwijkingsmogelijkheden gemeente Sluis en deze overeenkomstig te publiceren. 

4. De  raad wordt van dit besluit in kennis gesteld. 


