Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 22-12-2020
Tijd: 9:00 - 13:30 uur
Locatie: Digitaal via Teams
Voorzitter: Burgemeester
2 - NOTA'S VOOR DE RAAD
2.b.1 - ED: RV: Vaststelling Kadernota recreatief verblijf
Besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de voorliggende Kadernota recreatief
verblijf.
2. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende inspraakreacties.
3. De raad voor te stellen om de Kadernota recreatief verblijf gewijzigd vast te stellen.
2.b.2 - ED: RV: Voorstel tot het vaststellen van de 3de gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan 'Buitengebied Sluis (2de herziening)
Besluit:
1. In te stemmen met het herstelbesluit ten aanzien van de 2de gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis (2de herziening)’.
2. De raad voor te stellen een herstelbesluit te nemen ten aanzien van de 3de gewijzigde
vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis (2de herziening)’.
3. De betrokkenen per brief informeren omtrent dit besluit.
4 - NOTA'S OPENBAAR
4.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 15 december 2020
Besluit:
1. De openbare besluitenlijst d.d. 15 december 2020 wordt vastgesteld.
4.a.2 - OND: 10e en 11e taakveldenwijziging 2020 en 1e taakveldenwijziging 2021
Besluit:
1. De 10e en 11e taakveldenwijziging 2020 vaststellen.
2. De 1e taakveldenwijziging 2021 vaststellen.
4.b.1 - BB: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2021
Besluit:
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2021 vast te stellen.

4.b.2 - BB: Mandaatbesluit Basisregistratie Ondergrond (BRO)
Besluit:
Het "mandaatbesluit uitvoering Wet basisregistratie ondergrond gemeente Sluis 2020" vast te stellen.
4.b.3 - BB: Nadere regels jeugdhulp gemeente Sluis 2021
Besluit:
1. In te stemmen met de concept Nadere regels jeugdhulp gemeente Sluis 2021.
2. Kennis te nemen van bijgevoegde zienswijze van de RMDO met betrekking tot deze nadere
regels.
3. Het advies van de RMDO over te nemen om een regelmatige (jaarlijkse) evaluatie te houden
van de structuur en de processen, zoals beschreven in de Verordening en de Nadere regels.
4. In te stemmen met bijgevoegde concept antwoordbrief aan de RMDO.
4.b.4 - BB: Vaststelling bodemkwaliteitskaart PFAS
Besluit:
1. De bodemkwaliteitskaart PFAS Zeeuws-Vlaanderen kaartblad Sluis definitief vast te stellen.
2. De Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuws-Vlaanderen definitief vast te stellen.
3. De besluiten 1 en 2 middels een Openbare Kennisgeving te publiceren.
4.b.5 - BB: Voorstel inzake het sluiten van de brengvoorzieningen voor het inzamelen van oud
papier en karton (OPK)
Besluit:
1. De brengvoorzieningen voor OPK mogen na 31 december 2020 niet meer worden gebruikt
voor het inzamelen van OPK.
2. De inzamelaar dient voorzieningen te treffen waardoor het niet meer mogelijk is OPK achter te
laten in of bij de brengvoorziening.
3. Het OPK dat tot en met 31 december 2020 met de brengvoorzieningen is ingezameld uiterlijk
in week 1 (4 t/m 8 januari) van 2021 moet worden afgeleverd bij een overslaglocatie van de
ZRD/Indaver in Terneuzen of Goes.
4. De inzamelaar voor het OPK uit de brengvoorziening, dat uiterlijk 8 januari 2021 bij de
overslaglocatis is afgeleverd, ontvangt de inzamelvergoeding van € 0,085 per kg.
5. Voor het OPK dat na 8 januari 2021 door een inzamelaar wordt afgeleverd bij een
overslaglocatie, wordt door de gemeente geen inzamelvergoeding verstrekt.
6. Dat de inzamelaar het bij de voormalige brengvoorziening gedumpte OPK, als zodanig meldt
bij de gemeente en dat de gemeente het gedumpte OPK verwijdert.
4.c.1 - ED: Bezwaar weigering parkeervergunning
Besluit:
1. Het besluit tot weigering van een parkeervergunning d.d. 4 juni 2020 in te trekken.
2. Een parkeervergunning te verlenen voor belanghebbenden in gebied Wijk 3 te Sluis.

4.c.2 - ED: Voorstel tot het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en
het plaatsen van een laadpaal op twee vakken van een parkeerstrook nabij het pand
Kruithuisstraat 36 te IJzendijke
Besluit:
1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel 2
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een parkeerverbod voor nietelektrische voertuigen op twee parkeervakken van de parkeerstrook nabij het pand
Kruithuisstraat 36 te IJzendijke.
2. Bekendmaking te publiceren.
4.c.3 - ED Voorstel tot het vaststellen van het Algemeen aanwijzingsbesluit APV gemeente
Sluis 2021
Besluit:
Het Algemeen aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis 2021 vast te stellen.
4.c.4 - ED: Afhandeling bezwaarschrift, gericht tegen besluit invordering verbeurde dwangsom,
van de eigenaar van het perceel Oudestad 66 te Oostburg
Besluit:
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften:
1. De eigenaar van het perceel Oudestad 66 te Oostburg ontvankelijk te verklaren in zijn
bezwaar.
2. Dit bezwaar ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.
4.c.5 - ED: Afhandeling handhavingsverzoek, gericht tegen eigenaar van het perceel
Badhuisweg 1T te Cadzand
Besluit:
1. Het verzoek om handhaving van de bewoners van Badhuisweg 1 te Cadzand te honoreren.
2. Omgevingsvergunning OV-2018125 in te trekken op grond van artikel 5.18, eerste lid, Wabo.
3. De eigenaren van het perceel Badhuisweg 1T te Cadzand de last op te leggen om het
bouwwerk op dit perceel binnen zes maanden op grond van artikel 2.3a Wabo te verwijderen
en verwijderd te laten.
4. Aan deze last een dwangsom ineens van € 250.000 te verbinden.
4.c.6 - ED: Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) 2020 en 2021 van de Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland
Besluit:
1. In te stemmen met:
a) De dienstverleningsovereenkomst RUD 2020 inclusief bijbehorend jaarplan 2020.
b) Het addendum op de dienstverleningsovereenkomst RUD 2020.
c) De dienstverleningsovereenkomst RUD 2021 inclusief bijbehorend jaar plan 2021.
2. In te stemmen met ondertekening door de burgemeester van de
dienstverleningsovereenkomst 2020, het addendum op de dienstverleningsovereenkomst
2020 en de dienstverleningsovereenkomst 2021.
3. De gemeenteraad te informeren na ondertekening van de overeenkomsten.

4.c.7 - ED: Handhavend optreden tegen de eigenaar van het perceel Mr. P.C. Hennequinstraat
12 te Oostburg
Besluit:
1. De eigenaar van het perceel Mr. P.C. Hennequinstraat 12 te Oostburg de last op te leggen om
zijn achtertuin in een zodanige staat te brengen, dat daardoor het gevaar voor omwonenden
ongedaan wordt gemaakt. Dat houdt in ieder geval in dat het duivenhok binnen een periode
van vier weken opgeknapt of juist afgebroken wordt.
2. Aan deze last een dwangsom ineens van € 1.000 te verbinden.
4.c.8 - ED: Jaarverslag 2019, begrotingen 2020 en 2021 BIMS
Besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 en de begrotingen 2020 en 2021.
2. Het jaarverslag 2019 ter kennisname aan de gemeenteraad toe te zenden met bijgevoegde
concept brief.
4.c.10 - ED: Principeverzoek Brugsevaart 12 Oostburg
Besluit:
1. In principe en onder voorwaarden in te stemmen met het omzetten van landschapscamping
‘De Paardenwei’ naar een regulier verblijfsrecreatieterrein.
2. Het ingediende plan, nadat het is aangevuld op genoemde punten, voor te leggen aan de
toetsingscommissie.
3. Initiatiefnemers op de hoogte stellen door middel van bijgevoegde brief.
4.c.11 - ED: Principeverzoek Veerhoekdijk 1 Oostburg
Besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een vrijstaand bijgebouw van 60
m2 op het perceel Veerhoekdijk 1 te Oostburg bekend onder kadastraal OBG00-T-1554.
2. In principe geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een tuinkamer op het
perceel Veerhoekdijk 1 te Oostburg bekend onder kadastraal OBG00-T-1309 en OBG00-T1554.

