
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 22-11-2022 
Tijd: 9.00 - 13.00 uur  

Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: Burgemeester 
Toelichting: Wethouder Liefting heeft de vergadering tot 12.00 uur digitaal bijgewoond. 
 

5.a.2 - OND: RV Vaststellen 4e programmawijziging 2023 

 
Besluit: 
 

1. De 4e taakveldenwijziging 2023 vaststellen. 
2. In te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 4e programmawijziging 2023. 

3. Het voorstel aanbieden voor de besluitvormende raadsvergadering op 24 november 2022. 
 

5.a.3 - OND: RV Voorstel tot het vaststellen van de 17e programmawijziging 2022 en de 2e 
programmawijziging 2023 

 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met het raadsvoorstel over de 17e programmawijziging 2022 en 2e 
programmawijziging 2023. 

2. Het voorstel aanleveren bij de griffie voor de cyclus van december. 

3. Ingestemd wordt met de diverse taakveldenwijzigingen die opgenomen zijn in de 17e 
programmawijziging 2022 en in de 2e programmawijziging 2023. 

 

5.a.4 - OND: RV Slotwijziging 2022  

 
Besluit: 
 

1. Het college accordeert het raadsvoorstel om in te stemmen met de Slotwijziging 2022 en de 
18e programmawijziging 2022 en 3e programmawijziging 2023 vast te stellen. Dit aanbieden 
voor de cyclus van december. 

2. De 89e taakveldenwijziging 2022 vaststellen. 
3. De 3e taakveldenwijziging 2023 vaststellen. 

 

5.b.1 - BB: RV Voorstel om kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 en het indienen 

van een positieve zienswijze over de 8e en 9e begrotingswijziging 2022 van de GGD Zeeland 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2022 van de GGD Zeeland. 
2. Kennis te nemen van de 8e en 9e begrotingswijziging 2022 van de GGD Zeeland. 

3. Beide stukken voor te leggen aan de gemeenteraad in de cyclus van december.  
4. Na de commissievergadering de voorlopige zienswijze doorsturen aan de GGD onder 

voorbehoud van het raadsbesluit op 24 december 2022. 
 

5.b.2 - BB: RV Energiearmoede 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het raadsvoorstel over het plan van aanpak energiearmoede voor de 
cyclus van december. 

 
 
 
 



5.c - ED: RV Bestemmingsplan Deltastraat 22 Hoofdplaat 
 
Besluit: 

 
De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Deltastraat 22 Hoofdplaat’ gewijzigd vast te stellen.  
 

5.f - Antwoordbrief vragen commissie Samenleving/Middelen 

 
Besluit: 
 
Het college stemt in met de antwoordbrief aan de gemeenteraad op de vragen uit de commissie 
Samenleving/Middelen d.d. 15 november 2022 (GGD).  
 

5.g - RV: Staf Integraal veiligheidsbeleid 2023-2026 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het integraal veiligheidsbeleid 2023-2026 voor het basisteam Zeeuws-
Vlaanderen. 

2. Het beleid ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad in de cyclus van december. 
3. Het voorstel aanbieden bij de griffie ter doorgeleiding naar het presidium. 

 

7 - NOTA'S OPENBAAR  

 

7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 15 november 2022 

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 15 november 2022 vaststellen. 
 

7.a.2 - OND/Vervanging meubilair twee werkkamers college 

 
Besluit: 
 

1. Vervanging van het meubilair in twee bestuurlijke werkkamers conform offerte. 

2. De bijhorende begrotingswijziging aan het college aanbieden. 
 

7.a.3 - OND: Voorstel om vanaf januari 2023 een maandelijkse gemeentepagina in Rondje West 
te publiceren 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het voorstel om vanaf januari 2023 maandelijks één gemeentepagina in 
Rondje West te publiceren. 

2. In te stemmen met de voorgestelde onderwerpen voor Rondje West voor het eerste half jaar 

van 2023. 
3. In te stemmen met het evalueren van dit voorstel na het eerste half jaar van 2023. 

 

7.b.1 - BB: Label C plicht kantoren gemeentelijk vastgoed 

 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken label C verplichting voor kantoorgebouwen in het 
gemeentelijk vastgoed. 

2. De onderbouwing van wel of geen label C verplichting voor het gemeentelijk vastgoed per 

mail op te sturen naar kantorennaarc@goes.nl. 
3. Mededeling hiervan te doen in het infobulletin van de gemeenteraad.  

 
 
 
 

 



7.b.2 - BB: Nota instemming raamovereenkomst pumptrackbaan 
 
Besluit: 

 
In te stemmen met de inhoud van de raamovereenkomst. 
 

7.b.4 - BB: Aanvullend financieel verzoek Voedselbank 

 
Besluit: 
 

1. Het verstrekken van een incidentele financiële bijdrage ad € 11.478 voor het jaar 2022, en 
deze te bekostigen via de post Minimabeleid/Overige inkomensoverdrachten. 

2. Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen over dit besluit te informeren via bijgevoegde 

concept beschikking. 
 

7.b.5 - BB: Beleidsregels eenmalige Energietoeslag  
 

Besluit: 
 

1. De beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Sluis 2022 vaststellen, onder 
gelijktijdige intrekking van de regeling "Energietoeslag 2022 gemeente Sluis" zoals 
vastgesteld op 12 april 2022. 

2. Het besluit van 8 november 2022 terugnemen. 

 

7.b.6 - BB: Gegevensuitwisselingsovereenkomst Voedselbank.nu 
 
Besluit: 

 
1. De overeenkomst voor gegevensuitwisseling met Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 

te ondertekenen. 
2. De burgemeester verleent hiervoor mandaat aan wethouder Liefting. 

 

7.c.1 - ED: aangepast concept-bestemmingsplan 'Kanaalweg ong. Retranchement/ 't Dijkske 1 

Eede' 
 
Besluit: 
 

1. Vast te houden aan uw eerdere besluit om het bestemmingsplan ’Kanaalweg Retranchement, 
’t Dijkske Eede’ niet in procedure te brengen. 

2. De initiatiefnemer per brief informeren. 
 

7.c.2 - ED: Afhandelen verzoek om handhaving Westlandstraat 8 Breskens 

 
Besluit: 
 
Het verzoek om handhavend op te treden tegen de verkoop van luxe randassortiment door de 
apotheek aan de Westlandstraat 8 te Breskens, af te wijzen wegens het ontbreken van een 

overtreding. 
 

7.c.3 - ED: Definitief verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van 16 garageboxen 
Molenveste 2-G1 tot en met G16 te IJzendijke (UV-2020162) 

 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning voor het 
bouwen van 16 garageboxen Molenveste 2-G1 tot en met G16 te IJzendijke. 

2. In te stemmen met de voorgestelde notitie ‘beantwoording zienswijzen’. 

3. De voorgestelde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en afwijken van het 
bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van 16 garageboxen Molenveste 2-G1 tot 
en met G16 te IJzendijke te verlenen. 

4. De aanvrager en de indiener van de zienswijze te informeren middels de voorgestelde 
brieven. 



5. De raad met de voorgestelde brief te informeren. 
6. Besluiten om aan garageboxen de navolgende adressen toe te kennen: Molenveste 2-G1 tot 

en met G16. 

 

7.c.4 - ED: Ter inzage leggen bestemmingsplan Landbouwstraat 2 Schoondijke 
 
Besluit: 

 
1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Landbouwstraat 2 Schoondijke’ (met kenmerk 

NL.IMRO.1714.bplandbwstrt2-ON01) voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. 
2. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen. 

 

7.d.1 - Staf: Zorgcoördinator Mensenhandel 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het aanstellen van 1 fte (zorg)coördinator voor de slachtoffers van 

mensenhandel in Zeeland voor de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027. 
2. Akkoord te gaan met de opdracht van de uitbreiding van de taken van de (zorg)coördinator en 

deze onder te brengen bij het Veiligheidshuis Zeeland. 
3. met bovengenoemde punten in te stemmen als tenminste 11 andere (in dit dossier in totaal 

12) Zeeuwse gemeenten dit doen. 


