Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 14-09-2021
Tijd: 9:00 – 12.50 uur
Locatie: Digitaal
Voorzitter: Burgemeester
4 - NOTA'S VOOR DE RAAD
4.b.1 - RV: BB Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Sluis 2022
Besluit:
1. Kennis te nemen van de reactie van de RMDO op de voorgenomen wijziging van de
Verordening Vergoeding Leerlingenvervoer.
2. In te stemmen met en verzending van de concept-antwoordbrief naar aanleiding van het
advies van de RMDO.
3. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van artikel 8.4 van de conceptverordening en de
aanvulling op artikel 10.2 van de bijbehorende toelichting.
4. In te stemmen met het concept van de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente
Sluis 2022.
5. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en –besluit en deze te agenderen voor de
raadscyclus van oktober 2021.
4.b.2 - RV: BB voorstel tot instemmen met klimaatadaptatiestrategie Zeeland
Besluit:
1. Akkoord te gaan met Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) inclusief de hierbij behorende
structurele jaarlijkse bijdrage van € 10.000.
2. De KasZ als (basis)strategie voor Sluis te gaan gebruiken zodat in de gemeentelijke plannen
zoals de Omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en het inrichten van de openbare ruimte
rekening wordt gehouden met de strategische uitgangspunten van klimaatadaptatie.
4.c.2 - Presentatie Jeugdzorg
Besluit:
Het college geeft goedkeuring aan de presentatie Jeugdzorg voor de commissie
Samenleving/Middelen die deze avond plaatsvindt.
4.c.3 - Presentatie GBE Aqua
Besluit:
1. Het college stemt in met de presentatie over GBE Aqua voor de commissie
Samenleving/Middelen die deze avond plaatsvindt.
2. De presentatie wordt verzorgd door mevrouw Rijk van de provincie Zeeland.
4.c.4 - Concept raadsbrief Grondbeleid
Besluit:
1. Het college stemt in met de concept antwoordbrief aan de gemeenteraad over de Nota
Grondbeleid.
2. De brief wordt na ondertekening aangeboden aan de griffier zodat hij deze week verstuurd
kan worden.

6 - NOTA'S OPENBAAR
6.a.1 - OND: Besluitenlijst collegevergadering d.d. 7 september 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 7 september 2021 vaststellen.
6.b.1 - BB: Vaststelling uitvoeringsplan RES 1.0
Besluit:
1. Het uitvoeringsplan van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vast te stellen.
2. Onze bijdrage voor 2022-2025 á € 9.678 per jaar te dekken vanuit het reguliere budget
duurzaamheid.
3. Het besluit en het uitvoeringsplan ter kennisname te delen met de gemeenteraad.
6.b.2 - BB: Ondersteuning kandidaatstelling Landschapspark Zwinstreek
Besluit:
1. De kandidaatstelling van de Zwinstreek als Vlaams landschapspark te ondersteunen.
6.b.3 - BB: Verzoek van de GGD Zeeland voor het realiseren van tijdelijke priklocaties in de
gemeente Sluis
Besluit:
1. Kennis te nemen van het voornemen van de GGD Zeeland om tijdelijke priklocaties te
realiseren in onze gemeente.
2. De standplaatsvergunning voor de mobiele priklocatie(s) af te geven na ontvangst van de
aanvraag.

