Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 28-09-2021
Tijd: 9.00 – 13.00 uur
Locatie: P010
Voorzitter: Burgemeester
5 - NOTA'S VOOR DE RAAD
5.a.1 - RV: OND Concept 2e bestuursrapportage 2021
Besluit:
1. Het college bespreekt de laatste versie van de 2e Bestuursrapportage op inhoud, vorm en
proces.
2. Verzending van de stukken aan de gemeenteraad zal plaatsvinden op maandag 4 oktober
2021. Dit zal overeenkomstig aangekondigd worden in het presidium deze avond.
5.a.2 - RV: OND Concept begroting 2022
Besluit:
1. Het college bespreekt de laatste versie van de concept begroting op inhoud, vorm en proces.
2. Verzending van de stukken aan de gemeenteraad zal plaatsvinden op maandag 4 oktober
2021. Dit zal overeenkomstig aangekondigd worden in het presidium deze avond.
5.a.3 - Concept raadsbrief verevening
Besluit:
Het college stemt in met de concept raadsbrief over het verloop van de vereveningsfondsen.
8 - NOTA'S OPENBAAR
8.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 21 september 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 21 september 2021 vaststellen.
8.a.2 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 23 september 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 23 september 2021 vaststellen.
8.b.1 - BB: Intentieverklaring Volwassenfonds Sport & Cultuur Zeeland
Besluit:
1. Instemmen met het ondertekenen van de intentieverklaring Volwassenfonds Sport & Cultuur
Zeeland.
2. Wethouder De Feijter machtigen om, namens de gemeente Sluis, op 28 september 2021
deze intentieverklaring te ondertekenen.

8.b.2 - BB: Aangepaste overeenkomst laadpalen
Besluit:
Instemmen met het ondertekenen van de nieuwe overeenkomsten voor realisatie laadpalen voor
elektrische voertuigen in de gemeente Sluis.
8.b.3 - BB: Koplopertraject onafhankelijke Cliëntondersteuning
Besluit:
1. In te stemmen met het aanstellen van een externe projectleider voor het koplopertraject
onafhankelijke cliëntondersteuning.
2. In te stemmen met de uitvoering van de nulmeting naar onafhankelijke cliëntondersteuning
door XpertiseZorg.
3. Akkoord te gaan met de voorgestelde speerpunten.
8.c.1 - ED: Verzoek ANKO betreffende thuiskappers
Besluit:
1. In principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek van ANKO om planologische
mogelijkheden voor een bedrijf aan huis-aan-huis-gebonden beroep niet toe te staan.
8.c.2 - ED: Handhavend optreden gericht tegen strijdig gebruik woning vakantiepark
Besluit:
De mede-eigenaar van het perceel Westlangeweg 1A-167 te Hoofdplaat een last op te leggen,
inhoudende om de voorschriften van het bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen Sluis (artikel 37)
na te leven door de permanente bewoning van de vakantiewoning aan de Westlangeweg 1A-167 te
Hoofdplaat te staken en gestaakt te houden en de vakantiewoning uitsluitend te gebruiken voor
verblijfsrecreatie en een dwangsom ineens hieraan te verbinden.
8.c.3 - ED: Samenwerkingsovereenkomst BRIKS-taken RUD Zeeland, DCMR en gemeente Sluis
Besluit:
In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst.
8.c.4 - ED: Oudemansdijk 6a IJzendijke
Besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een gezinshuis op het perceel
Oudemansdijk 6a te IJzendijke. Dit op grond van artikel 26.5.1 Nieuwe Economische Drager
met een omgevingsvergunning voor een NED, waarbij zorg met woonfunctie positief wordt
opgenomen voor het perceel Oudemansdijk 6a te IJzendijke als NED.
2. Er op lettende dat de woonfunctie van de vier te realiseren eenheden gekoppeld moeten zijn
aan het zorgaspect en dat van zelfstandige wooneenheden geen sprake kan zijn op grond
van de te verlenen Omgevingsvergunning.
3. De initiatiefnemer per brief informeren.
8.c.5 - ED: Opstarten procedure bestemmingsplan camping International
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan camping International.
2. De bestemmingsplanprocedure voor camping International op te starten.
3. De raad schriftelijk te informeren middels bijgevoegde conceptbrief.

8.c.6 - ED: Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Langeweg 112 Breskens
Besluit:
1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie:
a) Het ingediende bezwaar ontvankelijk te verklaren.
b) Het ingediende bezwaar ongegrond te verklaren.
c) Het bestreden besluit in stand te laten.
2. De bezwaarmaker en vergunninghouder met de voorgestelde brieven te informeren.
8.c.7 - ED: Beoordeling van mogelijkheid tot gezamenlijke oplossing inzake het strijdig gebruik
autoboxen
Besluit:
Niet over te gaan tot een gezamenlijke oplossing en een verdere behandeling van het bezwaarschrift
wensen.
8.c.8 - ED: Addendum dienstverleningsovereenkomst 2021 RUD Zeeland
Besluit:
1. In te stemmen met het addendum op de dienstverleningsovereenkomst 2021 RUD Zeeland.
2. Het ondertekende addendum toezenden aan de gemeenteraad ter informatie.
8.c.9 - ED: Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit m.b.t. het intrekken van het
verkeersbesluit inzake het instellen van eenrichtingsverkeer op een gedeelte van de Prins
Mauritsstraat te Retranchement
Besluit:
1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel 2
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het intrekken van het verkeersbesluit inzake
het instellen van eenrichtingsverkeer op een gedeelte van de Prins Mauritsstraat te
Retranchement.
2. Bekendmaking publiceren.
8.c.10 - ED Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van
een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal op een
parkeervak nabij de woning Singel 3 te Sint Anna ter Muiden
Besluit:
1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel 2
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een parkeerverbod voor nietelektrische voertuigen op een parkeervak nabij de woning Singel 3 te Sint Anna ter Muiden.
2. Bekendmaking publiceren.
8.c.11 - ED: Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van
een laad- en losplaats nabij het restaurant op Park Schoneveld te Breskens
Besluit:
1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel 2
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een laad- en losplaats op het
met doorgroeistenen aangelegde parkeervak nabij het restaurant op Park Schoneveld te
Breskens.
2. Bekendmaking publiceren.

8.c.12 - ED: Bezwaar weigering proceskostenvergoeding
Besluit:
1. Het bezwaarschrift weigering proceskostenvergoeding ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift weigering proceskostenvergoeding gegrond te verklaren.
3. Bezwaarde te verzoeken het bezwaarschrift in te trekken na ontvangst van de
proceskostenvergoeding.

