
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 24-01-2023 
Tijd: 9.00 – 13.35 uur  
Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: Burgemeester 
 
5 - NOTA'S VOOR DE RAAD  
 
5.a - RV: OND Decembercirculaire 2022 
 
Besluit: 
 

1. Kennis nemen van de effecten van de Decembercirculaire Gemeentefonds 2022. 
2. Instemmen met de concept raadsbrief. 

 
5.b - BB: Stand van zaken zonneparken Deltahoek en Technopark  
 
Besluit: 
 
De getekende brief uiterlijk 27 januari 2023, 12.00 uur aanbieden bij de griffier ter plaatsing bij de D-
stukken van de commissie Samenleving/Middelen. 
 
5.f - Doorgeleiden brief Duurzaamheid 
 
Besluit: 
 
De getekende eindversie uiterlijk 27 januari 2023, 12.00 uur aanbieden bij de griffier ter plaatsing bij 
de D-stukken van de commissie Samenleving/Middelen. 
 
7 - NOTA'S OPENBAAR  
 
7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 17 januari 2023 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 17 januari 2023 vaststellen. 
   
7.b.2 - BB: Mail van mevrouw De Groote, namens de heer Van der Starre, inzake de 
toegankelijkheid van de zorg 
 
Besluit: 
 
De conceptbrief versturen aan mevrouw De Groote. 
 
7.b.3 - BB: Intentie om medewerking te verlenen aan de fietsroute van de Ironman door de 
gemeente Sluis 
 
Besluit: 
 

1. Een positieve intentie uit te spreken om medewerking te verlenen aan de fietsroute van de 
Ironman door de gemeente Sluis, op de 4 punten zoals benoemd in de BW nota. 

2. Deze intentie in principe uit te spreken voor een periode van 5 jaar. 
 
 
 
 
 



7.b.4 - BB: Cliëntervaringsonderzoek Wmo Zeeland 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het uitvoeren van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo Zeeland voor 2023 
door HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving op de huidige werkwijze. 

2. Vanaf 2024 de overstap te maken naar een nieuwe werkwijze voor het 
Cliëntervaringsonderzoek Wmo Zeeland en hier zo snel als mogelijk in 2023 mee te beginnen. 

 
7.c.1 - ED: Principeverzoek Herendreef 67 Aardenburg 
 
Besluit: 
 

1. In principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor uitbreiding van hotel De 
Elderschans naar 253 hotelkamers. 

2. In principe geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een spa-wellness op het 
perceel Herendreef 67 Aardenburg. 

3. De initiatiefnemer schriftelijk informeren.  
 
7.c.3 + 7.c.3.1 - ED: Vervanging scanapparatuur voor identiteitscontrole balies KCC 
 
Besluit: 
 

1. Instemmen met vervanging van de scanapparatuur voor identiteitscontrole aan de balies in 
het klantencontactcentrum. 

2. Instemmen met de vervangingsinvestering van € 12.000. 
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