
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 08-11-2022 
Tijd: 9.00 - 13.00 uur  

Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: Burgemeester 
 

4 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

4.a - Raadsbrief technische vragen begroting  
 
Besluit: 

 
1. Het college bekrachtigt achteraf de raadsbrief met de beantwoording van de vragen uit de 

technische voorlichtingsbijeenkomst, waarop 3 november 2022 per mail reeds akkoord 
gegeven is. 

2. De brief is geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van de raadsbrede commissie 
Samenleving/Middelen op 3 november 2022. 

 

4.d - Concept presentatie Elevantio 
 
Besluit: 

 
1. Het college stemt in met de concept presentatie van Elevantio voor de commissie 

Samenleving/Middelen op 15 november 2022. De secretaris zal dit terugkoppelen aan de heer 
Bosman en de griffier. 

2. Wethouder Liefting kan niet bij de betreffende commissievergadering aanwezig zijn. 
Wethouder Van Oostenbrugge is zijn vervanger. 

 

4.e - Raadsbrief Voedselbank  
 
Besluit: 

 
1. Het college bekrachtigt achteraf de raadsbrief over de Voedselbank, waarop 2 november 

2022 per mail reeds akkoord gegeven is. 
2. De brief is verzonden aan de fractie Groen Links en geplaatst bij de D-brieven van de 

commissie Samenleving/Middelen op 15 november 2022. 
  

6 - NOTA'S OPENBAAR  
 

6.a.1 - OND: Openbare collegevergadering d.d. 1 november 2022 

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

6.b.1 - BB: Voorstel tot verlengen van de inzet POH-GGZ-J 
 
Besluit: 
 

1. Akkoord te gaan met de verlenging van de pilot Praktijk Ondersteuner Huisartsen GGZ Jeugd 
(POH-GGZ-J) tot oktober 2023. 

2. Dit besluit inclusief condities (bedrag en vorm/wijze van betaling) schriftelijk aan betrokken 
partijen te bevestigen. 

3. De gemeenteraad te informeren via een mededeling in de eerstvolgende commissie 
Samenleving/Middelen. 

 
 



6.b.2 - BB: Voorstel om in te stemmen met een structurele financiële jaarlijkse bijdrage aan 
Just Transition Fund voor de periode 2022 t/m 2027 
 

Besluit: 
 

1. In te stemmen met een structurele financiële bijdrage van € 15.397,08 per jaar voor de kosten 
van technische bijstand voor het Just Transition Fund. 

2. Deze bijdrage te verlenen voor de jaren 2022 t/m 2027 waarbij in 2022 een overheveling 
plaatsvindt van € 15.000 van Duurzaamheid naar Economisch Stimuleringsbeleid.  

3. Dit besluit schriftelijk kenbaar te maken inclusief de wijze waarop de bekostiging/betaling zal 
plaatsvinden. 

4. Naast wethouder Werkman ook wethouder Liefting in de opvolging van dit dossier betrekken 
gezien de link naar Duurzaamheid. 

 

6.b.3 - BB: Voorstel om in te stemmen met de externe inhuur van extra toezicht ten behoeve 

van de uitrol van glasvezel in de kernen door GlasDraad 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de externe inhuur van extra toezicht ten behoeve van de uitrol van 
glasvezel in de kernen door GlasDraad. 

2. De externe inhuur voor extra toezicht in te zetten gedurende de werkzaamheden. 
3. De externe inhuur van extra toezicht te dekken uit de legesopbrengsten voor de aanleg van 

glasvezel. 
  

6.b.5 - BB: Mail van de heer Oranje inzake PFAS 
 
Besluit: 
 

Conceptbrief te versturen aan de heer Oranje. 
 

6.b.6 - BB: Compensatieregeling Cultuur Covid 2022 
 

Besluit: 
 

1. Instemmen met de voorgestelde compensatieregeling cultuur covid 2022. 
2. Instemmen met voorgesteld aanvraagformulier. 
3. Instemmen om de Covid middelen via de slotwijziging over te hevelen naar 2023. Voor zover 

nog niet gebeurd, het betreffende bedrag hiervoor aanmelden. 

4. Het besluit publiceren. 
 

6.b.7 - BB: Besluit bekrachtiging Meldpunt niet acuut als onderdeel van het Advies en 
Meldpunt Verward Gedrag 

 
Besluit: 
 
In te stemmen met het Besluit bekrachtiging Meldpunt niet acuut als onderdeel van het AMVG. 
 

6.b.8 - BB: Voorstel tot het versterken van de antidiscriminatievoorziening in Zeeland 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het versterken van de antidiscriminatievoorziening in Zeeland. 

2. Hiervoor aan het Anti Discriminatie Bureau Zeeland een extra subsidie toekennen. 
3. Deze uitgave dekken ten laste van de hiervoor ontvangen extra middelen van het Rijk voor de 

versterking van Anti Discriminatievoorzieningen. 
 
 
 

 
 
 



6.b.9 - BB: Eenmalige energietoeslag 2022 
 
Besluit: 

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

6.b.11 - BB: Aanleg Pumptrackbaan Nieuwvliet 

 
Besluit: 
 

1. Een overeenkomst te sluiten met de Stichting Pumptrack West Zeeuws-Vlaanderen voor het 
beheer van een pumptrackbaan, een installatie die gerealiseerd wordt op het perceel aan de 

2. Mettenijendijk (kadastraal perceelnummer: OBG 00 EN 263). 
3. In deze overeenkomst te bepalen dat: 

a) De gemeente het perceel ter beschikking stelt aan de Stichting Pumptrack West Zeeuws-
Vlaanderen om op het perceel een pumptrackbaan te realiseren voor het algemeen 
belang van de inwoners van de gemeente en haar tijdelijke inwoners (toeristen en tweede 
woningbezitters). 

b) De gemeente na realisatie van de pumptrackbaan het onderhoud van het perceel en de 
baan voor haar rekening neemt. 

c) De Stichting Pumptrack West Zeeuws-Vlaanderen op en rond de pumptrackbaan (het 
perceel) ontmoeting bevorderende activiteiten ontwikkelt die bijdragen aan de sociale 
samenhang, de gezondheid en het leefplezier van de inwoners. 

4. De betrokkenen schriftelijk informeren conform de concept brief in bijlage 2. Tevens 

communicatie aan gemeenteraad bezien. 
 

6.b.12 - BB: Voorstel tot structurele borging Laat ze niet (ver)zuipen 
 

Besluit: 
 

1. De intentie uit te spreken om de samenwerking 'Laat ze niet (ver)zuipen!' tussen alle Zeeuwse 
gemeenten, GGD Zeeland, Emergis preventie, Politie Zeeland-WestBrabant structureel voort 
te zetten. 

2. De benodigde en structureel aanwezige middelen beschikbaar te stellen, onder voorwaarde 

dat de andere Zeeuwse gemeenten dit ook doen. 
3. De borging voorlopig te behouden bij het CZW-bureau. 
4. Het besluit schriftelijk te communiceren. 

 

6.c.2 - ED: Bekrachtiging bouwstop Middenhavendam Breskens 

 
Besluit: 
 
De bouwstop, opgelegd middels de beschikking van 1 november 2022, te bekrachtigen. 
 

6.c.2 - ED: Voorstel om in te stemmen met de concept ‘Welstandsnota 2022’ en het ontwerp 
‘Welstandsnota 2022’ vrij te geven voor inspraak 
 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met het voorliggend ontwerp ‘Welstandsnota 2022’. 
2. Het ontwerp ‘Welstandsnota 2022’ vrij te geven voor inspraak, met die toevoeging dat een 

document wordt bijgevoegd met de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige nota 
(een soort was-wordt lijst). 

3. De gemeenteraad middels  brief op de hoogte brengen. Deze brief zal worden toegevoegd 

onder de D-stukken van de commissie Ruimte/AB in december. 


