
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 15-11-2022 
Tijd: 9.00 – 13.00 uur 
Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: Burgemeester 
Toelichting: Wethouder Liefting heeft de vergadering tot 11.30 uur bijgewoond. 
 

5 - NOTA'S VOOR DE RAAD  
 

5.a 3 OND: RV Sabewa begrotingswijziging 2022 
 
Besluit: 
 

1. Kennisnemen van het voorstel begrotingswijziging 2022, de gewijzigde begroting 2022 en het 
begeleidend schrijven van Sabewa Zeeland. 

2. Instemmen met het concept raadsvoorstel. 
3. Instemmen met de concept zienswijze. 
4. Het dossier aanbieden bij de griffie voor de raadscyclus van december. 

 

5.a 5 OND: RV Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Sluis 2023 
 
Besluit: 
 

1. Instemmen met de inhoud van het concept raadsvoorstel en de bijbehorende Verordening 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen Sluis 2023. 

2. Het dossier aanbieden bij de griffie voor de raadscyclus van december. 
 

5.b 1 BB: RV Bestuursopdracht duurzaamheid 

5.b 1.a 
 
Besluit: 
 

1. Instemmen met het concept raadsvoorstel. 
2. Het dossier aanbieden voor de raadscyclus in december. 
3. Op de bestuurlijke jaaragenda de vaststelling van het duurzaamheidsbeleid verplaatsen van 

juni/juli 2023 naar laatste kwartaal 2023. 
 

5.b 2 BB: RV energiearmoede 
 
Besluit: 
 

1. Instemmen met het concept raadsvoorstel. 
2. Het dossier aanbieden voor de raadscyclus in december. 

 

5.b 3 BB: RV Evaluatie uitvoering toeristische streekpromotie en gastheerschap en vervolg 
2023 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de tussenrapportage uitvoering toeristische streekpromotie en 
gastheerschap jan-okt 2022 van Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen. 

2. De raad voor te stellen om Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen gelegenheid te geven de 
uitvoering in 2023 voort te zetten en te verbeteren en hiertoe nog eens een bedrag van € 
225.000 beschikbaar te stellen. 

3. Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen de opdracht mee te geven om in 2023 een plan voor 
2024 uit te werken, dat gefinancierd wordt vanuit meerdere stromen. Dit plan dient uiterlijk 1 
september 2023 aangeleverd te worden. 



4. In te stemmen met het concept raadsvoorstel om de uitvoering in 2023 voort te zetten en te 
verbeteren. 

5. In te stemmen om de exploitatie van museum het Belfort niet te koppelen aan de uitvoering 
van de streekpromotie en het gastheerschap door Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen. 

 

5.b 4 Presentatie toeristische streekpromotie 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de presentatie voor de commissie Ruimte/AB. 
 

5.c 1 ED: RV Verklaring van Geen Bedenkingen voor het perceel Langeweg 108 te Breskens 
Besluit: 
 

1. Volgend op het collegebesluit d.d. 8 februari 2022 aan de gemeenteraad voor te stellen om: 
a) Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een 

facilitair gebouw en 7 recreatieve nachtverblijven aan de Langeweg 108 te Breskens. 
b) Te bepalen dat de genoemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt omgezet in 

een definitieve verklaring van geen bedenkingen, mits er geen zienswijzen worden 
ingediend op het ontwerpbesluit 

c) Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wro vast te stellen. 
2. De initiatiefnemer per brief informeren. 

 

5.c 3  

5.c.3.a ED: RV Voorstel tot vaststelling verordening nadeelcompensatie gemeente Sluis 2023 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de voorgestelde Verordening nadeelcompensatie gemeente Sluis 2023. 
2. De raad voor te stellen om de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in 

planschade gemeente Sluis 2019 in te trekken en om de voorgestelde Verordening 
nadeelcompensatie gemeente Sluis 2023 vast te stellen. 

 
5.c.4 ED: RV: voorstel tot vaststelling verordening gemeentelijke adviescommissie en 
erfgoedverordening gemeente Sluis 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de voorgestelde verordening gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit Sluis 2023. 

2. In te stemmen met de voorgestelde ‘Erfgoedverordening gemeente Sluis 2023’. 
3. De raad voor te stellen de verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit 

Sluis 2023 en de Erfgoedverordening gemeente Sluis 2023 vast te stellen. 
 
5.c.5 ED: Presentatie raad omgevingswet 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de voorgestelde presentatie inzake de Omgevingswet voor de informatieve 
raadsbijeenkomst op 22 november 2022. 

 
5.d Antwoordbrief begroting (bekrachtiging achteraf) 
 
Besluit: 
 

1. Het college bekrachtigt achteraf de antwoordbrief aan de gemeenteraad over de 2e Berap en 
begroting, waartoe op 9 november 2022 per mail reeds akkoord gegeven is. De brief is 
geplaatst bij de ingekomen stukken van de besluitvormende raadsvergadering op 10 
november 2022. 

 
5.e Dossier 't Killetje 4a Breskens 
 
Besluit: 



 
1. De brief is akkoord en de brief kan aangeboden worden bij de griffie voor de ingekomen 

stukken van de besluitvormende raadsvergadering op 24 november 2022. 
 

7 - NOTA'S OPENBAAR  
 

7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 8 november 2022 

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 8 november 2022 vaststellen. 
 

7.a.2 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 10 november 2022 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 10 november 2022 vaststellen. 
 

7.a.3 - OND: Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaren gemeentelijke belastingen 2023 
 
Besluit: 
 
Het ‘Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaren gemeentelijke belastingen 2023’ vaststellen. 
 

7.b.1 - BB: Afwijzing subsidieaanvraag Museum het Bolwerk vertelavond 

 
Besluit: 
 

1. De subsidieaanvraag van Museum het Bolwerk betreft de activiteit af te wijzen op grond van 
artikel 7, lid 2 en artikel 9, lid 2, sub c en g van de Algemene Subsidieverordening gemeente 
Sluis 2015 en artikel 1.8 en 1.10 van de Subsidieregeling 2022 

2. In te stemmen met concept beschikking. 
 

7.b.2 - BB: Nota AvA Impuls Zeeland d.d. 17 november 2022 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de voorgestelde aandeelhoudersbesluiten N.V. Economische Impuls 
Zeeland door de wethouder economische zaken tijdens de algemene vergadering van 
aandeelhouders op 17 november 2022: 
a. Het goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 

23 mei 2022. 
b. Het goedkeuren van de besluitenlijst van de algemene vergadering van aandeelhouders 

van 23 mei 2022. 
c. Het vaststellen van het Jaarplan Impuls Zeeland 2023. 
d. Het vaststellen van de Begroting Impuls Zeeland 2023. 
e. Ter kennisgeving aan te nemen de begroting Investeringsfonds Zeeland 2023. 
f. In te stemmen met het vergaderrooster 2023. 

 

7.b.3 - BB: Wijzigingsovereenkomst Boulevard de Wielingen 17 

 
Besluit: 
 
In te stemmen met de inhoud van de wijzigingsovereenkomst. 
 

7.b.4 - BB: Samenwerkingsovereenkomst Afvalwaterketen Zeeland 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de voorliggende Samenwerkingsovereenkomst Afvalwaterketen Zeeland. 
2. Wethouder dhr. C.L. Liefting middels bijgevoegd mandaat te machtigen om het convenant 



namens de gemeente Sluis te ondertekenen. 
 

7.b.5 - BB: Compensatieregeling Covid Cultuur 2022 

 
Besluit: 
 

1. Instemmen met de voorgestelde compensatieregeling cultuur Covid 2022. 
2. Instemmen met het voorgestelde aanvraagformulier. 
3. Instemmen met het via de slotwijziging overhevelen van de Covid-middelen naar 2023 in 

verband met de afhandeling. 
 

7.b.6 - BB: Ondertekening Manifest MVOI 2022-2025 
 
Besluit: 
 
Om het Manifest MVOI 2022-2025 te ondertekenen en hiervoor wethouder C.L. Liefting te mandateren 
via bijgevoegd ondertekenformulier.. 


