Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 13-07-2021
Tijd: 9:00 - 14.00 uur en 15.00 - 15.50 uur
Locatie: Digitaal
Voorzitter: Burgemeester
5 - NOTA'S OPENBAAR
5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 6 juli 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 6 juli 2021 vaststellen.
5.a.3 - OND: Voorstel tot afschaffen Berichtenservice Sluis
Besluit:
1. In te stemmen met het afschaffen van de Berichtenservice Sluis.
2. In te stemmen met de wijze waarop de Berichtenservice Sluis wordt afgesloten, met
inachtneming van een kleine tekstuele aanpassing.
5.b.1 - BB: Stand van zaken Euregiotuinen
Besluit:
1. Kennis nemen van de voornaamste onderwerpen uit de inspraakprocedure van het
voorontwerp bestemmingsplan Regiopark Oostburg.
2. Instemmen met de denkrichting van de voorgestelde oplossingsrichtingen betreffende deze
inspraakreacties.
3. Instemmen met het voornemen tot een locatiebezoek voor de gemeenteraad in september, en
dit meenemen in het presidium op 31 augustus 2021.
4. De raad over de laatste stand van zaken informeren middels bijgevoegde brief.
5.b.10 - BB: Bruikleen Knokke-Heist
Besluit:
1. Akkoord gaan met de langdurige bruikleen van de maquette en helmen.
2. De door gemeente Knokke-Heist opgestelde bruikleenovereenkomst ondertekenen.
3. Opdracht geven voor het organiseren van het transport van de maquette en helmen.
5.b.11 - BB: Financiële bijdrage aan publicatie ‘Papierzang’
Besluit:
Medewerking verlenen aan de realisatie van de publicatie 'Papierzang' door het beschikbaar stellen
van een financiële bijdrage van 25% van de totaaluitgaven.
5.b.12 - BB: Zeeuwse Overeenkomst tussen Nutsbedrijven en Gemeenten (ZONG 2021)
Besluit:
1. In te stemmen met de Zeeuwse Overeenkomst tussen Nutsbedrijven en Gemeenten (ZONG
2021).
2. De burgemeester de Zeeuwse Overeenkomst tussen Nutsbedrijven en Gemeenten namens
de gemeente Sluis te laten ondertekenen.

5.b.2 - BB: Tweede aanpassing TONK
Besluit:
1. Een wijziging aan te brengen in artikel 7 van de Tijdelijke regeling ondersteuning
noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Sluis in die zin dat voor "juni" gelezen moet worden
"september".
2. Een wijziging aanbrengen in artikel 5, tweede lid van de Tijdelijke regeling ondersteuning
noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Sluis in die zin dat voor "1 september" gelezen moet
worden "1 oktober".
3. De wijziging op de gebruikelijke wijze publiceren.
5.b.3 - BB: Voorlopig inkoopadvies Wet inburgering en implementatieplan
Besluit:
1. Een principe (voorlopig) besluit nemen om:
a) Af te wijken van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Zeeuws Vlaanderen 2020 bij de inkoop
van de leerroutes en trajecten inburgering.
b) Samen met Piblw en Scalda een basisinfrastructuur voor educatie en inburgering op te zetten
en hiervoor per gemeente, in lijn met de educatiemiddelen, 80% van de specifieke uitkering
inburgering beschikbaar te stellen.
c) De percelen, routes en trajecten inburgering vanaf 2022 op basis van onderstaand voorstel te
verdelen over de taalaanbieders:
A. Een Onderwijs-B1 route (fase 1) bij Scalda
B. Een B1/MBO route (fase 2) bij Scalda
C. 2 B1 routes bij Piblw
D. Een Z route bij Piblw.
2. Kennis te nemen van het implementatieplan.
5.b.4 - BB: VVE 2021
Besluit:
1. De samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot toeleiding, warme overdracht en
doelgroepdefinitie vast te stellen.
2. In te stemmen met het mede mogelijk maken van het zomerprogramma VVE voor kleuters,
gefinancierd vanuit de coronacompensatiemiddelen ‘mutaties voorschoolse voorzieningen
peuters’.
3. In te stemmen met het garant staan voor de kosten die niet vanuit de landelijke regeling
vergoed kunnen worden voor het vakantieprogramma VVE voor de doelgroeppeuters.
4. In te stemmen met het plan van aanpak met betrekking tot de hbo’er in de VVE.
5. In te stemmen met de conceptbrieven die ten behoeve van beslispunt 2, 3 en 4 zijn opgesteld.
5.b.5 - BB: Voorstel tot wijziging Zandertje en omnummering 19 en 32
Besluit:
1. Naamgeving openbare ruimte voor gedeelte Zandertje te Breskens te wijzigen in Walendijk te
Breskens volgens de situatietekening in bijlage 4 met ingang van 1 januari 2022.
2. De adressen Zandertje 19 en 32 om te nummeren in respectievelijk Walendijk 6 en 1 te
Breskens met ingang van 1 januari 2022 en belanghebbenden te informeren middels
bijgaande conceptbrieven en situatietekening in bijlage 5.
5.b.6 - BB: Pilots toeristisch vervoer aan de kust
Besluit:
1. Een eenmalige projectsubsidie te verlenen aan de Coöperatie Zeeuwse Fietsverhuurders ter
hoogte van € 35.000 voor de realisatie van de pilot met deelfietsen voor de periode van 3 jaar.
2. Kennis te nemen van het niet doorgaan van de beoogde pilot met de zonnetrein tussen Sluis

en Cadzand-Bad in dit zomerseizoen.
3. Kennis te nemen van de Kusthopper Belevingstour.
4. In samenwerking met de werkgroep toeristisch vervoer in het najaar van 2021 komen tot een
projectplan toeristisch vervoer gemeente Sluis.
5. In te stemmen met de concept subsidiebeschikking.
5.b.7 - BB: Overeenkomst grensoverschrijdende lozingen afvalwater
Besluit:
1. In te stemmen met en het aangaan van de overeenkomst Grensoverschrijdende Lozingen
Afvalwater.
5.b.8 - BB: Artists in Residence dorpshuis Aardenburg
Besluit:
1. Het dorpshuis aan de Westmolenstraat 2 te Aardenburg openbaar te verkopen en dus niet 1
op 1 te koop aan te bieden dan wel in gesprek te gaan met Stichting Aardenburg
Kunstenfestival om van het dorpshuis een plek te maken voor ‘artists in residence’.
2. Stichting Aardenburg Kunstenfestival schriftelijk over dit besluit informeren.
5.b.9 - BB: Onderwijs-zorgarrangement voor de Springplank
Besluit:
1. Akkoord te gaan om met de Springplank een onderwijs-zorgarrangement aan te gaan.
2. Het gemeentelijk aandeel ten laste te brengen van de budgetten Jeugdwet en dit via de
verdeelsleutel 25-50-25% voor de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst af te rekenen.
3. De Springplank van uw besluit op de hoogte te brengen via de bijgevoegde (concept)brief.
5.c.1 - ED: Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van
een parkeerverbod en het plaatsen van een laadpaal t.h.v. Wijk de Brabander 16-17, Cadzandbad
Besluit:
1. Een definitief verkeersbesluit nemen, rekening houdend met de in artikel 2 Wegenverkeerswet
genoemde belangen, voor het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische
voertuigen op twee parkeervakken t.h.v. de woning Wijk de Brabander 16-17 te Cadzand-bad.
2. Bekendmaking publiceren.
5.c.10 - ED: Handhavend optreden tegen de eigenaar van het perceel Koolsweg 1 E te Cadzand
Besluit:
De eigenaar van het perceel Koolsweg 1 E te Cadzand een last op te leggen, inhoudende om binnen
twee maanden na de verzendatum van het besluit het bijgebouw te verwijderen en verwijderd te
houden of te verplaatsen naar het achtererfgebied en een dwangsom ineens te verbinden.
5.c.11 - ED: Ontwerpbestemmingsplan 'Platteweg 2 Retranchement'
Besluit:
1. Kennis te nemen van de ingediende inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan
‘Platteweg 2 Retranchement’.
2. De ingediende inspraakreactie van reclamant 4 niet-ontvankelijk te verklaren wegens een
niet-verschoonbare termijnoverschrijding.
3. In te stemmen met de voorgestelde notitie ‘beantwoording inspraakreacties’.
4. In te stemmen met de voorgestelde ontwerp-omgevingsvergunning met kenmerk UV2020194.
5. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Platteweg 2 Retranchement’ en de ontwerp-

omgevingsvergunning ter inzage te leggen conform het wettelijk bepaalde in de Awb, Wro en
Wabo na ondertekening van de intentie-overeenkomst.
6. De initiatiefnemer en de indieners van de inspraakreacties met de voorgestelde brieven
informeren.
7. De raad met de voorgestelde brief informeren.
5.c.2 - ED Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een
parkeerverbod (aanbrengen gele onderbroken strepen) nabij de kruising Zorgvlietstraat Walenstraat, Groede
Besluit:
1. Een definitief verkeersbesluit nemen, rekening houdend met de in artikel 2 Wegenverkeerswet
genoemde belangen, voor het instellen van een parkeerverbod (aanbrengen gele
onderbroken strepen) nabij de kruising Zorgvlietstraat-Walenstraat te Groede.
2. Bekendmaking publiceren.
5.c.3 - ED: Principeverzoek Retranchementseweg 4 Cadzand/ Contre Escarpe 2 Retranchement
Besluit:
1. In principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een woning op het perceel
Contre Escarpe 2 te Retranchement.
2. De initiatiefnemer per brief informeren.
5.c.4 - ED: Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan 'Golepoldersedijk ong. /
Hoofdplaatseweg 13 Breskens'
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdplaatseweg 13/ Golepoldersdijk
ongenummerd Breskens’.
2. Het ontwerpbestemmingsplan conform het bepaalde in de Wro en de Awb voor een periode
van 6 weken ter inzage te leggen.
3. De betrokkenen met de voorgestelde brieven te informeren.
4. De raad hierover te informeren met de voorgestelde brief.
5.c.5 - ED: Voorstel tot in principe medewerking te verlenen aan het vernieuwen en verhogen
van de garageboxen aan het Walplein 12c te Sluis
Besluit:
In principe medewerking te verlenen aan het vernieuwen en verhogen van de garageboxen aan het
Walplein 12c te Sluis.
5.c.6 - ED: Ontwerp bestemmingsplan Roode Wielingen Cadzand-Bad
Besluit:
1. Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp Omgevingsvergunning voor het perceel
Boulevard de Wielingen 60 t/m 65 te Cadzand-Bad (De Roode Wielingen) op de gebruikelijke
wijze ter inzage te leggen.
2. De portefeuillehouder ruimtelijke ordening (of diens plaatsvervanger) te mandateren om de
ontwerp watervergunning op basis van het coördinatiebesluit ter inzage te leggen.
3. Op basis van de bijgevoegd aanmeldingsnotitie mer te besluiten dat geen
milieueffectrapportage benodigd is.
4. De initiatiefnemer en de gemeenteraad schriftelijk te informeren door middel van bijgevoegde
brieven.

5.c.7 - ED: Handhaving gericht tegen ontbreken herplant Krakeelweg Eede
Besluit:
De eigenaar van het perceel Nieuweweg / hoek Krakeelweg ongenummerd te Eede de last op te
leggen om de herplant van 18 esdoorns op dit perceel voor 1 januari 2022 alsnog te (laten) verrichten.
Aan deze last een dwangsom ineens te verbinden.
5.c.9 - ED: Handhavend optreden tegen de eigenaar van het perceel Philipsweg 7 te
Waterlandkerkje
Besluit:
De eigenaar van het perceel Philipsweg 7 te Waterlandkerkje een last op te leggen, inhoudende om
de strijdigheid met omgevingsvergunning OV-2016262 jo. artikel 2.3 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) op te heffen door binnen vier maanden na de verzendatum van het besluit de
vervallen bedrijfsbebouwing te slopen en een dwangsom ineens te verbinden.
5.d.5 - WOB verzoek
Besluit:
Het college stemt in met het concept besluit op het Wob verzoek inzake de begraafplaats aan de
Ringlaan in Breskens.
5.d.6 - Openstelling Du Commerce
Besluit:
1. Kennis nemen van de stand van zaken rondom hotel Du Commerce in Oostburg.
2. Vergunning kan thans nog niet worden verleend, procedure opstarten.

