Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 02-02-2021
Tijd: 9:00 - 12:45 uur
Locatie: Digitaal via Teams
Voorzitter: Burgemeester
3 - NOTA'S VOOR DE RAAD
3.a - Concept presentatie Taskforce (commissie S/M 16 februari 2021)
Besluit:
1. Het college stemt in met de concept presentatie voor de commissie Samenleving/Middelen op
16 februari 2021.
3.b - Concept presentatie KasZ (commissie R/AB 9 februari 2021)
Besluit:
2. Het college stemt in met de concept presentatie
5 - NOTA'S OPENBAAR
5.a.01 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 26 januari 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 26 januari 2021 vaststellen.
5.a.02 - OND: Voorstel tot kennisname van de verantwoording mandaatbesluiten ED over de
maanden oktober, november en december 2020
Besluit:
Kennis nemen van de verantwoording mandaatregeling hoofd Externe Dienstverlening over de
maanden oktober t/m december 2020.
5.a.03 - OND: Kennis te nemen van de evaluatie 2020 van Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen
Besluit:
1. Kennis nemen van de evaluatie 2020 van Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen.
2. Conform het besluit van 3 maart 2020 aan Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen een extra
financiële bijdrage van € 1.500 toe te kennen voor 2021.
3. Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen via bijgevoegde brief te informeren over het besluit van
het college.
5.b.01 - BB: Voorstel tot openbare verkoop van het pand aan de Landbouwstraat 2 te
Schoondijke
Besluit:
1. Voorgestelde verkoopprocedure inclusief voorwaarden te hanteren voor de openbare verkoop
van het pand aan de Landbouwstraat 2 te Schoondijke.

2. In principe medewerking te verlenen aan het omzetten van de bestemming 'Maatschappelijk'
naar 'Wonen' (maximaal 1 woning) met deels maatschappelijke toevoeging in verband met
onder andere kleinschalige sociale-culturele activiteiten.
3. Alle aan de verkoop gerelateerde kosten in mindering te brengen op het verkoopresultaat.
5.b.02 - BB: Voorstel om in te stemmen met het versturen van een brief vanuit alle Zeeuwse
gemeenten aan de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat met als onderwerp
zorgen over de uitrol van 5G
Besluit:
1. Instemmen met het versturen van een brief vanuit alle Zeeuwse gemeenten aan de
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat met als onderwerp zorgen over de uitrol
van 5G.
2. Het college vraagt om in de concept brief op bladzijde 1, in de voorlaatste alinea, het woord
‘onrust’ te
3. Instemmen met het machtigen van burgemeester M.M.D. Vermue-Vermue (voorzitter VZG)
om namens de gemeente Sluis de eindversie van de brief te ondertekenen.
5.b.03 - BB: Gedupeerden kindertoeslagenaffaire
Besluit:
1. De gedupeerde gezinnen van de kinderopvangtoeslag affaire in onze gemeente actief te
benaderen.
2. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst Toeslagen om gedupeerden te
benaderen in het kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire.
3. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de
gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de
gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde.
4. Mededeling van dit besluit doen in de commissie Samenleving/Middelen.
5.b.04 - BB: Bijdrage huis van de techniek 2021
Besluit:
1. In te stemmen met het verzoek om de huidige bijdrage, op grond van de Business Case 20162020, aan het Huis van de Techniek met 1 jaar te verlengen (2021).
2. Dit besluit te verwerken in de meerjarenraming.
3. De VZG van uw besluit op de hoogte te stellen (mail).
5.b.05 + 5.b.05a - BB: Promotieplan musea 2021
Besluit:
1. Kennisnemen en akkoord gaan met het voorgestelde promotieplan musea 2021.
2. Akkoord gaan met voorgestelde bekostiging.
5.c.01 - ED: Principeverzoek Buys Ballotstraat 4 Schoondijke
Besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan het uitbreiden van de huisvestingslocatie voor
tijdelijke werknemers op het perceel Buys Ballotstraat 4-6 te Schoondijke.
2. Initiatiefnemers op de hoogte te stellen van dit besluit door middel van bijgevoegde brief.

5.c.02 - ED: Notitie omvang bijgebouwen bij woningen verplaatsen bouwtitels
Besluit:
1. Het college spreekt uit aan te sluiten bij de uitgangspunten van de gemeente Terneuzen
2. Wethouder Ploegaert krijgt mandaat dit overeenkomstig verder in proces te brengen. Hij
beziet daarbij de tekst van de middelste categorie. Om mogelijke onduidelijkheid te
voorkomen heeft het zijn voorkeur om te spreken over gelijk of groter dan 500 m2 en kleiner
dan 5.000 m2.
5.c.03 - ED: Verlenging begunstigingstermijn voor overtreders bestemmingsplanregels in
Vinkenstraat te Cadzand
Besluit:
De begunstigingstermijn voor de eigenaren van de percelen Vinkenstraat 3, 4, 5, 7, en 9 te Cadzand
te verlengen tot zes weken na de beslissing op bezwaar.
5.c.04 - ED: Principeverzoek camping Polderzicht
Besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan het omzetten van landschapscamping Polderzicht te
Sluis naar een regulier verblijfsrecreatieterrein.
2. De initiatiefnemer te informeren door middel van bijgevoegde brief.
5.c.06 - ED: Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het gebruik van de
ondergeschikte ‘horeca’ te wijzigen in volledige functie ‘horeca’ (met uitzondering van de
kartbaan zelf) op het perceel Deltahoek 44 te Breskens (OV-2020161)
Besluit:
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften:
1. Bezwaarde ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar.
2. Het door bezwaarde ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.
5.c.07 - ED: Bezwaarschrift Wob-besluit aangaande park Zeebad
Besluit:
Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften:
1. Bezwaarde kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren in haar bezwaar.
2. Het bestreden besluit in stand te laten.
3. 5.c.08 - ED: Beslissing op bezwaar Pattiserie Lohman
Besluit:
1. Bezwaarde ontvankelijk te verklaren in haar bezwaar.
2. Dit bezwaar, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit in stand laten.
5.c.09 - ED: Voorstel om het verzoek voor een gasaansluiting aan de Slijkstraat 6 te Groede af
te wijzen
Besluit:
1. Het verzoek voor een gasaansluiting aan de Slijkstraat 6 te Groede af te wijzen.
2. De aanvrager te informeren door middel van brief.

