
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 31-05-2022 
Tijd: 9.00 - 13.00 uur 

Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: Burgemeester 
 

5 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

5.a.1 - OND: RV Deelname stichting risicobeheer VRZ 
 
Besluit: 

 
1. Instemmen met het raadsvoorstel om een positieve zienswijze in te dienen op deelname aan 

de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s. 
2. Het dossier uiterlijk 3 juni 2022 aanbieden bij de griffie voor de raadscyclus van juni.  

 

5.a.2 - OND: RV Financiële stukken VRZ 

 
Besluit: 
 

1. Een positieve zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2021 en voorgestelde 

resultaatbestemming. 
2. Een positieve zienswijze in te dienen op de budgettair-neutrale 1e begrotingswijziging 2022. 
3. Een positieve zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2023 met de kanttekening 

om oplopende gemeentelijke bijdragen zo veel mogelijk te beperken. 
4. Het vervolledigde dossier uiterlijk 3 juni 2022 aanbieden bij de griffie voor de raadscyclus van 

juni. 

 

5.b.1 - BB: RV Klimaatadaptatiestrategie Zeeuws-Vlaanderen 
 
Besluit: 

 
1. Het college stemt hiermee in. 

  

7 - NOTA'S OPENBAAR  

 

7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 24 mei 2022 
 
Besluit: 

 
De openbare besluitenlijst d.d. 24 mei 2022 vaststellen. 
 

7.a.2 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 25 mei 2022 

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 25 mei 2022 vaststellen. 
 

7.b.1 - BB: Eenjarige verlenging uitvoeringsovereenkomst strandbewaking 

 
Besluit: 
 

1. De overeenkomst met RSG Safety voor uitvoering van de strand-bewaking met één jaar te 

verlengen t/m bewakingsseizoen 2023. 
2. In te stemmen met de aanvullende werkafspraken voor bewakingsseizoen 2022. 

 
 



7.c.2 - ED: Afhandelen verzoek om handhaving Dorpsstraat 25 Retranchement 
 
Besluit: 

 
Het verzoek om handhavend op te treden tegen de eigenaar van het perceel Dorpsstraat 25 te 
Retranchement, wegens onder andere een vermeend bouwwerk opgericht zonder vereiste 
vergunning, vermeende bewoning van de berging in strijd met het vigerende bestemmingsplan en 
vermeende overlast van de filterinstallatie bij het zwembad, af te wijzen wegens het ontbreken van 
een overtreding. 

 

7.c.3 - ED: Ter inzage leggen voorontwerpbestemmingsplan 'Kom IJzendijke' 
 
Besluit 

 
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kom IJzendijke’. 
2. Het voorontwerpbestemmingsplan conform het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente 

Sluis ter inzage te leggen voor een periode van 6 weken. 
3. In te stemmen met de uitgangspunten van de informatieavond voor de bewoners van de kern 

IJzendijke en met de brief aan de raad. 


