
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 29-11-2022 
Tijd: 9.00 - 12300 uur  
Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: Burgemeester 
 
7 - NOTA'S OPENBAAR  
 
7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 22 november 2022 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 22 november 2022 vaststellen. 
 
7.a.2 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 24 november 2022 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 24 november 2022 vaststellen. 
 
7.a.3 - OND / Strategisch Informatiebeleid 
 
Besluit: 
 

1. Het Strategisch Informatiebeleid vast te stellen en het document ter informatie aan te bieden 
aan de OR. 

 
7.b.1 - BB: Nota geactualiseerd regionaal bedrijventerreinenprogramma 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de inhoud van het geactualiseerde Regionaal 
bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen 2020-2030. 

2. In te stemmen met de concept aanbiedingsbrief aan GS. 
 
7.b.2 - BB: Proces totstandkoming Woondeal 
 
Besluit: 
 

1. Kennisnemen van het traject totstandkoming Woondeal als vermeld in de nota. 
2. De concept raadsinformatiebrief aan te leveren bij de Griffie. 

  
7.b.3 - BB: Volwassenenfonds Sport & Cultuur 
 
Besluit: 
 

1. Instemmen om aan te sluiten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur, als aanvulling op het 
gemeentelijke minimabeleid. 

2. Het eenmalig verlenen van mandaat aan wethouder C.L. Liefting om de 
samenwerkingsovereenkomst met Sport Zeeland en het landelijk Volwassenenfonds Sport & 
Cultuur, namens het college van de gemeente Sluis rechtsgeldig te ondertekenen. 

 
 
 
 
 
 



7.b.4 - BB: Uitvoering Nationaal Isolatieprogramma (NIP) 
 
Besluit: 
 

1. Gemeente Goes te machtigen om namens de Zeeuwse gemeenten opdracht te verlenen aan 
Duurzaam Bouwloket voor het uitvoeren van hun plan van aanpak voor de Zeeuwse 
isolatieaanpak 2022 voor het Nationale Isolatie Programma (NIP). 

2. Gemeente Goes tevens te machtigen om namens de Zeeuwse gemeenten opdracht te 
verlenen voor de actie Klusbus. 

3. Gemeente Goes opdracht te geven de financiële administratie hiervoor te regelen, inclusief de 
verantwoording. 

4. Dit alles voor in totaal maximaal het bedrag dat de gemeente hiervoor van het Rijk heeft 
gekregen. 

 
7.c.1 - ED: Handhavend optreden tegen de niet te bereiken eigenaar van een voertuig aan de 
Veerhoeklaan te Oostburg 
 
Besluit: 
 
Het toepassen van bestuursdwang tegen de niet te bereiken eigenaar van het voertuig met Spaans 
kenteken nabij de Veerhoeklaan te Oostburg. 
 
7.c.2 - ED: Kwaliteitsslag camping De Ploeg te Groede 
 
Besluit: 
 

1. In principe en onder voorwaarden in te stemmen met de voorgestelde kwaliteitsslag voor 
camping De Ploeg (Voorstraat 47) en camping het Platte Putje (Woordweg 20) te Groede. 

2. Het plan voorleggen aan de toetsingscommissie ter beoordeling. 
3. Bijgevoegde brief verzenden naar de initiatiefnemer. 

  
7.c.3 - ED: Concept Only for men St Annastraat 10 Sluis 
 
Besluit: 
 

1. In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de realisatie van het concept 
Only for men op het perceel Sint Annastraat 10 te Sluis. 

2. De initiatiefnemer per brief informeren. 
   
7.d.1 - STAF: aanpassing regeling woon-werkverkeer 
 
Besluit: 
 

1. Instemmen met de aanpassing in de Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer naar 
aanleiding van het overleg met de vakbonden. 

2. Instemmen met de aanpassing van de Uitvoeringsregeling IKB. 
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