Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 16-03-2021
Tijd: 9:00 – 13.20 uur
Locatie: Digitaal via Teams
Voorzitter: Burgemeester
Toelichting: Wethouder Poissonnier heeft de vergadering om 13.00 uur verlaten (interview Omroep
Zeeland inzake Euregiotuinen).
4 - NOTA'S VOOR DE RAAD
Besluit:
Commissie Samenleving/Middelen
1. Het college bereidt de commissievergadering voor die deze avond plaatsvindt.
2. Wethouder Ploegaert wordt voor deze vergadering verontschuldigd.
4.a.1 - BB: RV Evaluatie Lokale agenda toegankelijk Sluis 2019-2022
Besluit:
1. In te stemmen met de evaluatie ‘Lokale agenda toegankelijk Sluis 2019-2022’.
2. Deze evaluatie door middel van bijgevoegde notitie voorleggen aan de commissie
Samenleving/Middelen in de cyclus van april.
4.a.2 - BB: RV Raadsconsultatie Regiovisie
Besluit:
1. In te stemmen met de geactualiseerde concept strategische regiovisie Zeeuws-Vlaanderen.
Dit volgend op het collegebesluit d.d. 15 september 2020 (toetsing regiovisie).
2. De strategische regiovisie ter consultatie voor te leggen aan de raad tijdens de regionale
raadsinformatiebijeenkomst op 23 maart 2021.
3. De documenten aan de gemeenteraad aanbieden samen met de uitnodiging (inclusief doel en
duiding avond) waarmee het college op 9 maart 2021 heeft ingestemd.
4.c - Actiepunten commissie Ruimte/AB
Besluit:
1. Het college bespreekt de toezeggingen van de commissie Ruimte/AB d.d. 9 maart 2021.
6 - NOTA'S OPENBAAR
6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 9 maart 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 9 maart 2021 vaststellen.
6.b.1 - BB: Notitie concept strategie en deelname ZMO
Besluit:
1. Kennis te nemen van de concept marketingstrategie van de ZMO.
2. Een positieve grondhouding aan te nemen t.o.v. deelname aan de ZMO.

3. In te stemmen met de SWOT-analyse als reactie op de concept strategie en bereidheid tot
deelname.
6.b.2 - BB: Standpunt m.b.t. de Richtingennotitie Slimme Mobiliteit Provincie Zeeland
Besluit:
1. Kennis te nemen van de Richtingennotitie Slimme Mobiliteit Provincie Zeeland.
2. In te stemmen met de inhoud van de conceptbrief aan GS met daarin de zienswijzen op de
notitie.
3. De gemeenteraad in kennis te stellen van deze zienswijzen door een afschrift te voegen bij de
ingekomen stukken van de commissie Ruimte/AB.
6.c.1 - ED: Beleidsnotitie tijdelijke uitbreiding terrassen tijdens coronacrisis gemeente Sluis,
versie 2021
Besluit:
1. De Beleidsnotitie tijdelijke uitbreiding terrassen tijdens Corona crisis gemeente Sluis 2021
vaststellen.
2. De notitie in werking laten treden de dag na publicatie.
3. Uw besluit publiceren.
4. Mededeling door de portefeuillehouder (burgemeester) over dit besluit doen in de commissie
Samenleving/Middelen die deze avond plaatsvindt.
5. In afstemming met de portefeuillehouder een persbericht over dit besluit uit laten gaan.
6.c.2 - ED: Beslissing op bezwaarschrift Landbouwpercelen Heille
Besluit:
Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften:
1. Bezwaarde ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar.
2. Het door bezwaarde ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.
6.c.3 - ED: Handhavend optreden tegen de eigenaren Oudestad 7 te Oostburg wegens
handelen in strijd met artikel 2.1, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo)
Besluit:
Handhavend op te treden tegen de eigenaren Oudestad 7 te Oostburg wegens handelen in strijd met
artikel 2.1, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
6.c.4 - ED: Afhandeling bezwaar, ingediend door eigenaar Westelijke Dwarsweg 5 te
Hoofdplaat, gericht tegen besluit invordering en oplegging nieuwe dwangsom
Besluit:
Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften:
1. De eigenaar van het perceel Westelijke Dwarsweg 5 te Hoofdplaat ontvankelijk te verklaren in
zijn bezwaar.
2. Dit bezwaar ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit van 21 oktober 2020 in stand te laten.

