Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 03-11-2020
Tijd: 9:00 - 13:00 uur
Locatie: Teams
Voorzitter: Burgemeester
Toelichting
Wethouder De Feijter heeft de vergadering deels via Teams en deels telefonisch bijgewoond (als
gevolg van netwerkstoring). Wethouder Werkman heeft de vergadering om 12.00 uur verlaten in
verband met (fysiek) overleg Sociaal Domein in Middelburg om 13.00 uur.
3 - NOTA'S VOOR DE RAAD
3.a - Antwoord raadsbrief Groen Links
Besluit:
1. Het college stemt in met de concept antwoordbrief aan de raadsfractie Groen Links.
2. De brief deze middag via de griffie verzenden, zodat deze beschikbaar is vóór het presidium
deze avond.
5 - NOTA'S OPENBAAR
5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college 27 oktober 2020
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 27 oktober 2020 vaststellen.
5.a.2 - OND/P&O: Personeelshandboek buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand
Besluit:
Het Personeelshandboek voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Sluis
vast te stellen.
5.b.1 - BB: Voorstel tot particuliere regentonnenactie
Besluit:
1. Kennis te nemen van het projectvoorstel ‘regentonnenactie voor particulieren’.
2. De bijdrage van de gemeente Sluis voor dit project te bekostigen vanuit de reeds vastgestelde
begroting 2020 van het natuur- en milieu-educatief centrum Natuur & Zo.
5.c.1 - ED: Prinicpeverzoek Scheldekade 17 Breskens
Besluit:
In principe medewerking te verlenen aan het omzetten van de bestemming 'Horeca' naar de
bestemming 'Wonen' op het perceel Scheldekade 17 te Breskens op grond van artikel 10.5.2
bestemmingsplan 'Kom Breskens'.

5.c.2 - ED: Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Burghtkwartier Oostburg
Besluit:
1.
2.
3.
4.

In te stemmen met de beantwoording van de inspraakreactie en de vooroverlegreactie.
In te stemmen met de ambtshalve aanpassingen.
In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Burghtkwartier Oostburg’.
Het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen conform
hetgeen voorgeschreven is in de Wro en Awb.

5.c.3 - ED: Verzoek om handhaving van het bestemmingsplan Kustwerk Nieuwvliet
Besluit:
Het verzoek om handhaving niet verder in behandeling te nemen omdat de aanvrager niet is aan te
merken als belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
5.c.4 - ED: voorstel inzake de afhandeling van het bezwaarschrift van mevrouw mr. Acer te
Amsterdam namens mevrouw Aydin en de heer Goz te Sluis, gericht tegen het besluit van
Burgemeester en Wethouders van 2 april 2020 om het verzoek voor inschrijving
Basisregistratie Personen (BRP) af te wijzen
Besluit:
Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften:
1. Bezwaarden ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar.
2. Het door bezwaarden ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.
5.c.5 - ED: Voorstel tot het aanwijzen van door de VRZ aangewezen functionarissen als
toezichthouders
Besluit:
De daartoe door VRZ aangewezen functionarissen van VRZ aan te wijzen als toezichthouders met
betrekking tot de Wabo, Wet veiligheidsregio’s, Woningwet, de daarop gebaseerde AMvB’s, het
Vuurwerkbesluit en de APV, binnen het kader van de hierover tussen de gemeente Sluis en VRZ
gemaakte afspraken, dit met ingang van de dag na de bekendmaking van dit besluit.

