Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 10-05-2022
Tijd: 9.00 - 13.00 uur
Locatie: Kamer burgemeester
Voorzitter: Burgemeester
1 - Opening
Besluit:
De burgemeester heet iedereen van harte welkom in deze eerste collegevergadering van de nieuwe
bestuursperiode. Alle aanwezigen kijken uit naar een constructieve en collegiale samenwerking.
3 - NOTA'S VOOR DE RAAD
3.f - Concept raadsbrief consultatiebureau
Besluit:
1. Het college stemt in met de concept raadsbrief over het consultatiebureau.
5 - NOTA'S OPENBAAR
5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d.28 april 2022
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 28 april 2022 vaststellen.
5.a.2 - OND: Gemeentelijk Fonds Oekraïne
Besluit:
1. Akkoord gaan met uitgaven uit het Gemeentelijk Fonds Oekraïne m.b.t. de 3 hoofdgroepen
School en sport, Sociaal en Bereikbaarheid. Inzet vindt plaats op basis van de praktijk (er is
niet op voorhand een evenredige verdeling van het budget op deze 3 hoofdgroepen).
2. De projectleiders Oekraïne te machtigen om uitgaven te doen ten laste van het Fonds.
3. Alle uitgaven ten laste de post Tijdelijke noodopvang Oekraïne / Gemeentelijke Fonds
Oekraïne te boeken.
4. Het college periodiek de stand van zaken voor te leggen middels een verkorte rapportage.
5. In afstemming met de portefeuillehouder communicatie voor te bereiden aan de
gemeenteraad en de media.
5.b.1 - BB: Vaststellen Beleidsregels Bekostiging leerlingenvervoer gemeente Sluis 2022
Besluit:
1. De Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Sluis 2022 vast te stellen m.i.v. 1
juni 2022.
2. De beleidsregels door middel van een raadsinformatiebrief ter kennis te brengen van de
gemeenteraad en deze als D-brief te plaatsen op de lijst van inkomen stukken van de
eerstvolgende vergadering van de Commissie Samenleving/Middelen.

5.b.2 - BB: Verzoek Rijksvastgoedbedrijf exploitatieoverzichten stranden
Besluit:
1. Kennis te nemen van het verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf om de exploitatierekeningen
strand toe te sturen over de jaren 2018 t/m 2021.
2. Kennis te nemen van de exploitatieoverzichten strand 2018 t/m 2021.
3. In te stemmen met de brief aan het Rijksvastgoedbedrijf.
5.b.3 - BB: Voorstel om over te gaan tot het benoemen van mevrouw Bokelaar als lid voor de
Raad voor maatschappelijke en demografische ontwikkeling
Besluit:
1. Conform de voordracht van de RMDO, over te gaan tot benoeming van mevrouw Bokelaar tot
lid voor de Raad voor maatschappelijke en demografische ontwikkeling.
2. Mevrouw Bokelaar te benoemen voor een periode van vier jaar eindigend op 31 maart 2026.
5.b.4 - BB: Gemeentelijke onderhoudsbijdrage Waterdunen
Besluit:
1. In te stemmen met een gemeentelijke onderhoudsbijdrage aan Waterdunen volgens het
geactualiseerde beheerplan Waterdunen.
2. In te stemmen met een eenmalige bijdrage (uitsluitend in 2022) voor de inzet van een
ranger/boa, die in dienst komt van het Zeeuws landschap.
5.b.5 - BB: Samenwerkingsconvenant Woongoed ZVL
Besluit:
1. Instemmen met de afspraken zoals weergegeven in het samenwerkingsconvenant
vroegsignalering en schuldhulpverlening en het afsluiten van dit convenant met Woongoed
Zeeuws-Vlaanderen.
2. De burgemeester machtigt wethouder Liefting om het samenwerkingsconvenant met
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen namens de gemeente Sluis te ondertekenen.
5.b.6 - BB: Convenant Klimaatadaptatiestrategie Zeeland
Besluit:
1. In te stemmen met het Convenant Klimaatadaptatiestrategie Zeeland.
2. In te stemmen met de, intern geborgde, werkzaamheden in de uitvoeringsagenda voor 2022
en 2023.
3. De burgemeester machtigt wethouder Liefting om het convenant namens de gemeente Sluis
te ondertekenen.
5.b.7 - BB: Aanvraag en ondertekening Gelijke Kansen Agenda
Besluit:
1. Kennis te nemen van de Gelijke Kansen Agenda.
2. In samenwerking met Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen en het minis-terie van OCW de
Gelijke Kansen Agenda verder uit te doen werken.
3. De burgemeester machtigt de portefeuillehouder Onderwijs om, na verdere aanvullingen, de
aanvraag GKA te accorderen en deze tijdens het bezoek van minister Wiersma aan ZeeuwsVlaanderen op 23 mei 2022 mede te ondertekenen.

5.b.8 - BB: Peuteropvang/VVE t.b.v. Oekraïense peuters
Besluit:
1. In te stemmen met het afwijken van de reguliere subsidietoekenning peuteropvang en VVE
t.b.v. de opvang van peuters uit Oekraïne voor wat betreft de peildata en de ouderbijdrage.
2. De meerkosten ten laste brengen van de begrotingspost Onderwijsachterstandenbeleid en/of
het gemeentelijke Fonds Oekraïne.
5.c.1 - ED: Kampeervergunning verlenen voor 25 standplaatsen aan de Bakkersstraat 65 te
Oostburg
Besluit:
1. Een kampeervergunning te verlenen voor het hebben van een mini camping met maximaal 25
standplaatsen op het adres Bakkersstraat 65 te Oostburg (OV-2022037).
5.c.2 - ED: Schuitvlotstraat 23 Groede
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Schuitvlotstraat 23 Groede.
2. Het ontwerpbestemmingsplan conform het bepaalde in de Wro en de Awb voor een periode
van 6 weken ter inzage te leggen.
3. De initiatiefnemer per brief te informeren
4. De raad per brief te informeren.

