Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 13-04-2021
Tijd: 9:00 – 13.00 uur
Locatie: Digitaal via Teams
Voorzitter: Burgemeester
3 - Omgevingswet
Besluit:
1. Vóór 1 mei 2021 (naar verwachting rond 21 april 2021) wordt duidelijkheid verwacht over de
datum van inwerkingtreding van de wet.
2. De landelijke software is nog steeds niet gebruiksklaar. Er zijn problemen met enkele
functionaliteiten waardoor digitaal werken en testen lastig is.
3. De landelijke concept legesverordening is opgeleverd. Deze biedt op zich een goede basis
voor verdere Sluise uitdieping. Het principe en de wettelijke grondslag van het heffen
veranderen niet. Wel wijzigen andere zaken, zoals mogelijk minder vergunningplichten, meer
integrale vergunningen (meer gezagen betrokken) en het splitsen van de bouwtechnische en
ruimtelijke vergunning.
4. Het Structureel Effectenmodel is eveneens beschikbaar gekomen. Dit heeft als doel om de
structurele financiële effecten van de stelselwijziging op langere termijn inzichtelijk te maken
voor de gemeenten. Op het eerste zicht biedt dit document die duidelijkheid echter nog niet.
5. Het college op basis hiervan het volgende uit:
a) De optelsom van de verschillende aspecten (problematiek automatisering, mogelijk
minder leges, onduidelijkheid financiële en organisatorische gevolgen) baart zorgen op
proces en inhoud.
b) Specifiek ten aanzien van de software wordt de problematiek eveneens herkent uit de
NOVI-conferentie d.d. 31 maart 2021 en het bestuurlijk platform erfgoedgemeenten d.d. 9
april 2021.
c) Het is van belang de optelsom van zorgen te blijven overbrengen aan de provinciale en
landelijke overheid.
d) In dat kader zal de burgemeester, vanuit haar rol als voorzitter VZG, op 19 april 2021 de
zorg delen in het lunchgesprek met de leden van Gedeputeerde Staten en de Zeeuwse
Tweede Kamerleden.
4 - NOTA'S VOOR DE RAAD
4.a - Toezeggingen presidium
Besluit:
1. Het college bespreekt de actiepunten en toezeggingen uit het presidium d.d. 6 april 2021.
4.b - Aanwezigheid raadsbijeenkomst GR-en 13/4
Besluit:
1. De burgemeester en wethouder Werkman zullen deze avond deelnemen aan de
raadsbijeenkomst over de terugkoppeling door Berenschot op de onderzoeksresultaten van
de verkenning naar samenwerking tussen RUD, GGD en VRZ.
2. Wethouders Poissonnier, De Feijter en Ploegaert zijn aanwezig bij de commissie Ruimte/AB.
Wethouder Ploegaert zal daarbij de burgemeester waarnemen.
3. De secretaris zal dit besluit terugkoppelen aan de griffie. Indien de bijeenkomst GR-en tijdig
afgerond is, sluit de burgemeester alsnog aan bij de commissie Ruimte/AB.

4.c - Datavoorstellen extra raadsbijeenkomsten april/mei
Besluit:
1. Voor het college zijn alle voorgestelde data akkoord als potentiële momenten voor de extra
raadsbijeenkomsten.
2. De secretaris zal op basis daarvan (laten) bezien welk onderwerp op welke datum mogelijk is,
zodat via de griffier een concreet voorstel aan het presidium kan worden gedaan.
6 - NOTA'S OPENBAAR
6.a.1 - OND: Besluitenlijst openbare collegevergadering d.d. 6 april 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 6 april 2021 vaststellen.
6.a.2 - OND: Rapportage interne controle 2020
Besluit:
1. Kennis nemen van rapportage interne controle 2020.
6.a.3 - OND: Vaststellen Treasurystatuut 2021
6.a.3.a.
Besluit:
1. Het Treasurystatuut Gemeente Sluis 2021 vast te stellen volgens het concept (versie onder
agendapunt 6a3a) en het bestaande Treasurystatuut Gemeente Sluis 2018 in te trekken.
2. De gemeenteraad hiervan in kennis stellen via de bijgevoegde brief.
6.a.4 - OND: COVID19 rapportage april 2019
Besluit:
1. De rapportage zal uiterlijk vrijdag 16 april 2021 aangeleverd worden bij de griffie ter
agendering voor de commissie Samenleving/Middelen.
6.b.1 - BB: Regionale reactie ZOVI
Besluit:
1. Instemmen om bijgevoegde brief als Zeeuws-Vlaamse input op de voorontwerp Zeeuwse
Omgevingsvisie in te dienen.
2. De brief voorzien van een mail waarin de uitnodiging c.q. het aanbod gedaan wordt tot nader
overleg. Wethouder Ploegaert stemt de tekst van deze mail af met de wethouders in
Terneuzen en Hulst.
6.b.2 - BB: Uitstroomconvenant Weer Thuis voor Zeeuws-Vlaanderen
Besluit:
1. In te stemmen met het Uitstroomconvenant Weer Thuis voor Zeeuws-Vlaanderen.
2. Wethouder Poissonnier-Dekker machtigen om het Uitstroomconvenant Weer Thuis voor
Zeeuws-Vlaanderen namens de gemeente Sluis te ondertekenen.

6.b.3 - BB: Huurovereenkomst parkeerterreinen kust
Besluit:
1. Over te gaan tot het huren van een 7-tal parkeerterreinen aan de kust (de 6 parkeerterreinen
die al 12 jaar gehuurd worden + de parking onder het vlonderdek aan het Haventje in
Cadzand-Bad) van het Waterschap voor de duur van 1 jaar.
2. Niet over te gaan tot het huren van het terrein aan de Tienhonderdsedijk te Cadzand-Bad.
3. Dit besluit mededelen aan het Waterschap, zodat een nieuwe (gewijzigde) huurovereenkomst
opgesteld en ondertekend kan worden, aangezien de huidige concept huurovereenkomst niet
ondertekend kan worden, omdat hierin het terrein aan de Tienhonderdsedijk te Cadzand-Bad
is opgenomen.
4. De portefeuillehouder parkeren, mevrouw ing. M.J. Poissonnier – Dekker, te machtigen om de
nieuwe huurovereenkomst te mogen ondertekenen namens het college.

