Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 09-03-2021
Tijd: 9:00 – 13.05 uur
Locatie: Digitaal via Teams
Voorzitter: Burgemeester
5 - NOTA'S VOOR DE RAAD
5.a - Toezeggingen raadsvergaderingen 23/2 en 25/2
Besluit:
1. Het college bespreekt de toezeggingen uit de raadsvergaderingen van 23 en 25 februari
2021.
2. Deze zijn/worden opgepakt en verwerkt in de volgende versie van de bestuurlijke jaaragenda,
die 23 maart 2021 aan het college wordt aangeboden (cyclus april).
5.b - Actiepunten presidium 2/3
Besluit:
1. Het college bespreekt de toezeggingen uit het presidium d.d. 2 maart 2021. Deze zijn/worden
opgepakt en verwerkt in de volgende versie van de bestuurlijke jaaragenda, die 23 maart
2021 aan het college wordt aangeboden (cyclus april).
2. Naar aanleiding van punt 2, Tweede Kamer verkiezingen: de vraag is deze ochtend per mail
aan het presidium beantwoord. Aanvullend daarop geven de burgemeester en secretaris aan
dat de voorbereidingen nog steeds op planning liggen.
3. Naar aanleiding van punt 4, Bestuurlijke jaaragenda:
a) Regionale raadsbijeenkomst basisonderwijs: het college opteert voor de data 29 maart
2021 en 8 april 2021. De secretaris zal deze data doorgeven aan de griffier.
b) Visie op musea en Visie op streekpromotie: deze zijn voorzien in de cyclus van april.
Volgens de verordening op de raadscommissies valt de ene visie onder
Samenleving/Middelen, en de andere onder Ruimte/AB. Gezien de samenhang zal het
college via de jaaragenda aan het presidium voorstellen deze in één commissie te
behandelen. Welke commissie dit wordt, zal beoordeeld worden zodra de totale agenda
voor de cyclus april in beeld is.
c) Zeeuwse Woonagenda: het OZO thema-overleg Wonen en Voorzieningen organiseert
digitale regiosessies over de Zeeuwse Woonagenda. Voor Zeeuws-Vlaanderen is deze
voorzien op 19 april 2021.
5.c - Brief GGD/VRZ/RUD
Besluit:
a) Het college neemt kennis van de brief van GGD, VRZ en RUD over de temporisering van de
verkenning (onderzoek Berenschot).
b) Dit betekent dat dit onderwerp komt te vervallen voor de regionale informatieve
raadsbijeenkomst op 23 maart 2021.
c) De brief via de griffier ter kennis brengen van de gemeenteraad. Dit in samenhang met de
(resterende) agenda voor 23 maart 2021 over de Regiovisie en de Zeeuwse Omgevingsvisie
(agendapunt 6d3).

5.d - Presentatie SHV
Besluit:
1. Het college stemt in met de (beeldvormende) presentatie Schuldhulpverlening voor de
commissie Samenleving/Middelen op 16 maart 2021.
2. Deze mag doorgeleverd worden aan de griffie ter plaatsing op de agenda.
7 - NOTA'S OPENBAAR
7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 2 maart 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 2 maart 2021 vaststellen.
7.b.1 - BB: Voorstel om in te stemmen met de beëindiging van de wifi Zeeland oplossing in
Sluis, Oostburg, Breskens en Cadzand-Bad en de ondernemersverenigingen en stads- en
dorpsraden in deze kernen te informeren over de beëindiging
Besluit:
1. Instemmen met de beëindiging van de wifi Zeeland oplossing in Sluis, Oostburg, Breskens en
Cadzand-Bad.
2. De ondernemersverenigingen en stads- en dorpsraden van Sluis, Oostburg, Breskens en
Cadzand-Bad te informeren over dit besluit.
7.b.2 - BB: Plaatsing VR-kijker project Verdwenen Zwinhavens aan het Maenhoutsdijkje bij
Sluis
Besluit:
1. Kennisnemen van problematiek rond plaatsing van de VR-kijker aan het Maenhoutsdijkje bij
Sluis.
2. Akkoord gaan met de dekking.
3. Akkoord gaan met de uitvoering.
7.b.3 - BB: Overdracht rechten en plichten anterieure overeenkomst plan Lampzinspolder
Besluit:
1. In te stemmen met:
a) De bijgevoegde concept depotovereenkomst zodat deze kan passeren bij de notaris.
b) De concept brief die ter ondertekening aan Van Garderen en aan de VOF wordt
voorgelegd en waaraan vervolgens de gepasseerde depotakte wordt gehecht.
7.b.4 - BB: Jaarverslag 2020 van de Raad voor Maatschappelijke en Demografische
Ontwikkeling gemeente Sluis
Besluit:
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2020 van de Raad voor Maatschappelijke en
Demografische Ontwikkeling gemeente Sluis.
2. Het jaarverslag door middel van bijgevoegde conceptbrief ter kennis brengen van de
gemeenteraad.

7.b.5 - BB: Aanvragen, beoordeling, advies en berichtgeving stimuleringsfonds culturele sector
Sluis
Besluit:
1. Kennisnemen van de aanvragen stimuleringsfonds culturele sector Sluis.
2. Instemmen met de beoordeling en adviesaanvragen stimuleringsfonds culturele instellingen
en ondernemers.
3. Instemmen met algemene berichtgeving via Communicatie in diverse media in aansluiting op
de eerste aanbieding van stimuleringsfonds culturele sector Sluis.
4. Instemmen met de rapportage, beoordeling en advies van later binnengekomen aanvragen in
de collegevergadering van 10 april 2021.
5. Instemmen met een tweede aanbieding stimuleringsfonds in mei 2021 (onder voorbehoud
Covid-situatie).
6. Instemmen met de formele afhandeling door het sturen van subsidiebeschikkingen conform
de geldende mandaatregeling.
7.b.6 - BB: Overzichten van de bestuurlijke samenwerkingen, strategische agenda’s,
lobbytrajecten en de netwerken waarin de gemeente Sluis participeert
Besluit:
1. De collegeleden hebben kennis genomen van het overzicht van bestuurlijke samenwerkingen,
strategische agenda’s en lobbytrajecten, van het overzicht van netwerken waarin de
gemeente participeert, en van de bijhorende thema’s en agenda’s.
2. Uitgesproken wordt dat het beeld herkenbaar is, en dat de voorgestelde vervolgaanpak in 4
fases akkoord is.
7.b.7 - BB: Aanvragen coronacompensatie culturele sector Sluis
Besluit:
1. Kennisnemen van de landelijke grondslag coronacompensatie.
2. Kennisnemen van de lokale uitwerking coronacompensatie culturele sector Sluis.
3. Instemmen met de beoordeling en advies aanvragen coronacompensatie culturele instellingen
en ondernemers.
4. Instemmen met het versturen van een persbericht in aansluiting op het eerste rondschrijven
over coronacompensatie culturele sector Sluis.
5. Instemmen met het voorstel tot rapportage, beoordeling en advies van later binnengekomen
aanvragen coronacompensatie in collegevergadering van 10 april 2021.
6. Instemmen met het voorstel tot een tweede rondschrijven over coronacompensatie in mei
2021 en dit ook breder via de gemeentelijke communicatiekanalen te communiceren.
7. Instemmen met de formele afhandeling door het sturen van subsidiebeschikkingen conform
de geldende mandaatregeling.
7.c.2 - ED: Weigeren omgevingsvergunning voor het kappen van 151 populieren aan de
Savooyaardsweg ongenummerd te Biervliet (OV-2020325)
Besluit:
De omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen van 151 populieren aan de Savooyaardsweg
ongenummerd te Biervliet (OV-2020325).

7.c.3 - ED: Aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis gebiedsbepaling (uitbreiding eerder
aangewezen gebieden)
Besluit:
1. Een aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis in te stellen waarbij het gebruik van
alcoholhoudende drank in het openbaar gebied wordt uitgebreid met de (winkel) gebieden van
de kernen Aardenburg, Eede, Groede, Hoofdplaat, Retranchement, Schoondijke, Sint Kruis,
Waterlandkerkje, IJzendijke en Zuidzande alsmede de stranden.
2. Bijgevoegde kaarten/ gebiedsindelingen onderdeel te laten uitmaken van het door u genomen
aanwijzingsbesluit APV.
3. Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie.
4. De burgemeester zal dit besluit deze avond mededelen in de commissie Ruimte/AB. De
secretaris zal de commissiegriffier hiervan in kennis stellen.

