Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 20-04-2021
Tijd: 9:00 – 14.00 uur
Locatie: Digitaal via Teams
Voorzitter: Burgemeester
4 - NOTA'S VOOR DE RAAD
4.a.1 - OND: RV voorstel financiële stukken Sabewa
Besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van Sabewa Zeeland en het begeleidend schrijven.
2. Kennis te nemen van de programmabegroting 2022 van Sabewa Zeeland en het begeleidend
schrijven.
3. Kennis te nemen van het advies van de Begeleidingscommissie van Sabewa Zeeland.
4. In te stemmen met het aanbieden van de financiële stukken in de raadscyclus van mei.
5. Het dossier aanbieden bij de griffie.
4.b.1 - BB: RV herziening grondexploitaties bedrijventerreinen
Besluit:
1. In te stemmen met de herziene grondexploitatieopzetten en bijbehorende tekeningen.
2. De raad voor te stellen over te gaan tot vaststelling van de herziene grondexploitaties op
basis van bijgevoegd concept raadsvoorstel (cyclus mei).
4.c.1 - ED: RV Vaststellen bestemmingsplan Ringdijk Zuid 7 Cadzand
Besluit:
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 7 Cadzand’ ongewijzigd vast te
stellen.
2. De vaststelling van het voorliggende stuk toe te voegen op de bestuurlijke jaaragenda aan de
raadscyclus van mei 2021.
4.c.2 - ED: RV Kwaliteitsverordening VTH omgevingsrecht Sluis en Zeeuwse
dienstverleningsovereenkomst VTH
Besluit:
1. De Kwaliteitsverordening VTH samen met de zienswijze van Gedeputeerde Staten aan te
bieden aan de gemeenteraad ter vaststelling overeenkomstig bijgevoegd concept
raadsvoorstel en –besluit en concept verordening (cyclus mei).
2. De Zeeuwse dienstverleningsovereenkomst VTH aan te gaan conform bijgevoegd concept.
3. De burgemeester te machtigen om de Zeeuwse dienstverleningsovereenkomst te
ondertekenen.
4.d.2 - Invulling data extra raadsbijeenkomsten
Besluit:
1. Het college kiest voor de volgende invulling van de extra raadsbijeenkomsten:
a) 17 mei: Burgerparticipatie/Right to Challenge + Update Omgevingswet ten aanzien van
instrumenten adviesrecht en delegatiebesluit.
b) 20 mei: Actieve(re) grondpolitiek in relatie tot woningbouw +

Rechtmatigheidsverantwoording.
2. De secretaris zal dit besluit terugkoppelen aan de griffier, zodat hij het voorstel op 21 april
2021 per mail ter instemming kan voorleggen aan het presidium.
4.d.3 - Voorbereiding raadsbijeenkomst Wonen
Besluit:
1. Het college bespreekt de concept documenten, indachtig de hierover gemaakte afspraken en
uitgesproken verwachtingen in het presidium op 6 april 2021.
2. Daarbij is, in lijn met het advies van Significant/APE, een tweeledig hoofddoel van deze
informatieve bijeenkomst benoemd:
a) Hebben we allemaal hetzelfde beeld bij de instrumenten (knoppen) die beschikbaar zijn?
Of missen we er wellicht nog?
b) Hebben we allemaal hetzelfde beeld bij het effect van deze instrumenten?
3. Concept notitie:
a) Inhoudelijk is de notitie akkoord.
4. Concept presentatie: Dit visuele schema spreekt het college aan. Het voorstel om dit verder
uit te werken is akkoord.
5. Concept programma:
a) Het doel van de avond aanpassen zoals benoemd bij beslispunt 3.
b) Het college vindt het positief dat er bijdragen zijn van gedeputeerde Van der Velde,
wethouder Joppe (gemeente Schouwen-Duiveland) en mevrouw Geuting (Stec groep). Dit
sluit aan bij het advies van Significant/APE om de provincie te betrekken evenals een
(onafhankelijk) woningmarktexpert.
6. De stukken uiterlijk 22 april 2021 via de griffier beschikbaar stellen aan de gemeenteraad. Op
die manier hebben raadsleden gelegenheid op voorhand eventuele vragen of suggesties mee
te geven.
6 - NOTA'S OPENBAAR
6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst d.d. 13 april 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 13 april 2021 vaststellen.
6.a.2 - STAF: ENSIA Verantwoordingsrapportages BRO, BG en BGT, BRP en Reisdocumenten
Besluit:
Vaststellen van de ENSIA verantwoordingsdocumenten uit de zelfevaluatie ENSIA 2020 te weten:
a) BAG -Basisregistratie adressen en gebouwen
b) BGT -Basisregistratie Grootschalige Topografie
c) BRO - Basisregistratie Ondergrond
d) BRP -Basis Registratie Persoonsgegevens
e) Reisdocumenten.
6.b.1 - BB: Subsidieverlening sportverenigingen en -organisaties in het kader van het
Stimuleringsfonds Sport en Cultuur Gemeente Sluis
Besluit:
Besluiten om, in het kader van het Stimuleringsfonds Sport en Cultuur Gemeente Sluis:
a) Een subsidie te verlenen aan volleybal vereniging YVC van € 1.050.
b) Een subsidie te verlenen aan Balletschool Anita Bekers van € 800.

6.c.1 - ED: Subsidie 2021 Stichting Ondernemersfonds Eenhoornstad
Besluit:
1. De jaarlijkse vergoeding voor de perceptiekosten reclamebelasting en jaarlijkse compensatie
parkeerbelasting Oostburg niet in rekening te brengen bij de stichting.
2. De jaarlijkse bijdrage voor aanpassingen infrastructuur Oostburg niet te innen in 2021, maar
de termijn van 20 jaar te verlengen met met één jaar.
3. De subsidie voor 2021 voorlopig vast te stellen (principebesluit) in afwachting van de meer
gedetailleerde begroting.
4. De stichting schriftelijk te informeren.
5. In te stemmen met de financiële consequenties van dit voorstel.
6.c.2 - ED: Voorstel Werkgroep kermisexploitanten verplaatsen datum kermis Hoofdplaat
Besluit:
1. Rekening houdend met de in de Kermisverordening genoemde belangen, tot het voor 2021
vaststellen van de kermisdata van Hoofdplaat in de periode van 25 t/m 28 juni, mits dit op
basis van de dan geldende coronamaatregelen is toegestaan.
2. De Werkgroep kermisexploitanten en de Dorpsraad Hoofdplaat over het besluit informeren.
3. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:2, lid 1, 2 en 6 van de APV 2021 de volgende
collectieve festiviteit aanwijzen en eindtijden vaststellen: Hoofdplaat 25 t/m 28 juni t.b.v. de
kermis met als eindtijd 01.00 uur.
6.c.4 - ED: Afhandeling verzoek om handhaving, gericht tegen eigenaar Wulpenlaan 11 te
Breskens
Besluit:
Het verzoek om handhaving, gericht tegen de eigenaar / bewoner van het perceel Wulpenlaan 11 te
Breskens, wegens het ontbreken van enige overtreding van een wettelijk voorschrift, af te wijzen.
6.c.6 - ED: Voorstel tot het nemen van een tijdelijke verkeersmaatregel voor het (deels)
afsluiten van het centrum van de kern Sluis
Besluit:
1. Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen o.g.v. het bepaalde in artikel 34 BABW:
a) voor het instellen van een gedeeltelijke geslotenverklaring voor de wegen in het centrum
van Sluis (Kaai, Nieuwstraat, Kapellestraat en de Oude Kerkstraat) voor de periode vanaf
28 april 2021 tot en met 28 augustus 2021 waarbij deze straten van
2. maandag tot en met vrijdag tussen 12:00 uur en 22.00 uur zijn afgesloten voor vrachtverkeer
en
3. op zaterdag en zondag alsmede de (Belgische) feestdagen tussen 12:00 uur en 22:00 uur zijn
genoemde straten afgesloten voor alle verkeer; en tijdens de feestdagen niet vallend op een
zaterdag of zondag eveneens afgesloten voor alle verkeer: vrijdag 2 april, maandag 5 april,
donderdag 13 mei, vrijdag 14 mei (brugdag), maandag 24 mei.
a) voor het voor de periode vanaf 28 april 2021 tot en met 28 augustus 2021 instellen van
eenrichtingverkeer in de Nieuwstraat te Sluis tussen de molen tot de kruising Oude
Kerkstraat.
b) om fietsers binnen de zone te weren borden "fietsers afstappen" aanbrengen bij de C-01
verkeersborden aan de wegafsluitingen.
4. Met MVS afspraken maken over het plaatsen en het borgen van de wegafsluitingen, alsmede
het na de aangegeven tijden zonder hinder voor voetgangers, rolstoelgebruikers en mensen
met kinderwagens opbergen van de materialen.
5. De bekendmaking publiceren in het ZVA/Staatscourant, met dien verstande dat de
portefeuillehouder mandaat heeft om met de gemeentejurist in de publicatie nog wat puntjes
op de i te zetten.
6. De ingangsdatum van 28 april is onder voorbehoud. Mocht het Kabinet anders besluiten dan
betekent dat de ingangsdatum dienovereenkomstig wordt gewijzigd.

