Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 16-11-2021
Tijd: 9.00 – 13.15 uur
Locatie: Digitaal
Voorzitter: Burgemeester
3 - NOTA'S VOOR DE RAAD
3.a.1 - OND: RV: Belastingverordeningen 2022
Besluit:
1. Instemmen met het concept raadsvoorstel met bijbehorende belastingverordeningen 2022.
2. Het goedgekeurde eindvoorstel aanbieden bij de griffie voor de raadscyclus van december.
3.a.2 - OND: RV: Vaststellen van de 13e begrotingswijziging 2021
Besluit:
1. Instemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 13e programmawijziging 2021.
2. Het voorstel aanbieden bij de griffie ten behoeve van raadscyclus van december.
3. De 13e taakveldenwijziging 2021 vaststellen.
3.a.5 - OND: Jaarverslagen commissie bezwaarschriften en klachtencommissie 2019 en 2020
Besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarverslagen de commissie bezwaarschriften en de
klachtencommissie over 2019 en 2020 en de aanbevelingen en conclusies uit deze verslagen
over te nemen.
2. De jaarverslagen van de commissie bezwaarschriften en de klachtencommissie over 2019 en
2020 ter kennisgeving voor te leggen aan de raadscommissie Ruimte/Algemeen bestuur.
3. Het jaarverslag van de klachtencommissie over 2019 en 2020 ter kennisgeving voor te leggen
aan de Ondernemingsraad.
3.b.1 - BB: RV: Het doen van een verzoek aan GS van Zeeland tot continuering van de
opclassificatie gedurende de raadsperiode 2022-2026
Besluit:
1. Kennis nemen van het rapport d.d. 26 september 2021 van Significant APE met de resultaten
van het onderzoek naar de bestuurlijke zwaarte van de gemeente Sluis.
2. De gemeenteraad voorstellen om, gelet op de uitkomst van het onderzoek, Gedeputeerde
Staten van Zeeland, met inachtneming van het bepaalde in art. 3.4 van het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, te verzoeken de gemeente Sluis
gedurende de raadsperiode 2022-2026 in een hogere inwonersklasse te plaatsen dan
waartoe zij op grond van haar aantal inwoners behoort.
3.b.2 - BB: RV: Vrijgeven voor inspraak beleidsnotitie DPO
Besluit:
1. In te stemmen met de beleidsnotitie ‘Supermarkten gemeente Sluis 2021-2026’ en het
bijbehorende onderzoek supermarktenstructuur gemeente Sluis.
2. Het dossier aanbieden bij de griffie voor de cyclus van december.

3.b.3 - BB: RV: Vaststelling van de Nota Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen, versie Sluis
2022-2025 en het Regionaal Preventie- en Handhavingsplan Alcohol, versie Sluis 2022-2025
Besluit:
1. In te stemmen met de Regionale Nota Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen, versie Sluis
2022 – 2025.
2. In te stemmen met het Regionaal Preventie- en Handhavingsplan Alcohol, versie Sluis 2022 –
2025.
3. Bovengenoemde stukken, door middel van bijgevoegd concept raadsvoorstel, aan te bieden
voor de raadscyclus in december.
4. In te stemmen met bijgevoegde concept antwoordbrief aan de RMDO.
3.b.4 - BB: RV: Beheerplan Speelvoorzieningen Gemeente Sluis 2022-2032
Besluit:
1. Het college stemt in met het Beheerplan Speelvoorzieningen Gemeente Sluis 2022-2032.
2. Het Beheerplan ter kennis brengen van de gemeenteraad via een D-brief in de commissie
Ruimte/AB in de cyclus van december.
3.b.8 - BB: RV: Vaststellen Transitievisie Warmte en Regionale Structuur Warmte
Besluit:
1. In te stemmen met de transitievisie Warmte en de Regionale Structuur Warmte.
2. Het dossier aanleveren bij de griffie voor de cyclus van december.
3.c.1 - ED: RV: Voorstel inzake de 7de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Sluis
Besluit:
1. Instemmen met het concept raadsvoorstel inzake het vaststellen van de 7e wijziging van de
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Sluis.
2. Het voorstel aanbieden bij de griffie ten behoeve van de raadscyclus van december.
5 - NOTA'S OPENBAAR
5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 9 november 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 9 december 2021 vaststellen.
5.a.2 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 11 november 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 11 november 2021 vaststellen.
5.a.3 - OND: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders PZEM en Algemene
Vergadering van Aandeelhouders GBE Aqua B.V.
Besluit:
1. De gemeentelijke vertegenwoordiger te machtigen om tijdens de Buitengewone Algemene
vergadering van Aandeelhouders van PZEM N.V. van 18 november 2021 in te stemmen met
de te behandelen voorstellen.
2. In te stemmen met het aangaan van een aandeelhoudersovereenkomst met GBE Aqua B.V.
3. De gemeentelijke vertegenwoordiger te machtigen om tijdens de Algemene vergadering van
Aandeelhouders van GBE Aqua B.V. in te stemmen met de te behandelen voorstellen en de

aandeelhoudersovereenkomst te ondertekenen.
4. De vergaderstukken ter kennisname aan te bieden aan de raad.
5.b.1 - BB: Een meerjarige overeenkomst aan te gaan met Golazo Cycling voor de organisatie
van een etappe van de Beneluxtour 2022-2024
Besluit:
1. Mandaat te verlenen aan wethouder De Feijter om een meerjarige overeenkomst aan te gaan
met Golazo Cycling voor de organisatie van een etappe van de Beneluxtour in de jaren 2022
t/m 2024.
2. De hiermee gemoeid gaande kosten ad € 30.000 per jaar dekken uit het in de
programmabegroting 2022-2025 opgenomen bedrag voor grote sportevenementen.
3. Golazo Cycling informeren over uw besluit.
5.b.2 - BB: Aandeelhoudersbesluiten N.V. Economische Impuls Zeeland
Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde aandeelhoudersbesluiten N.V. Economische Impuls Zeeland door
de wethouder Economische Zaken tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 18
november 2021:
a) In te stemmen met het vaststellen van de notulen van de algemene vergadering van
aandeelhouders van 26 mei 2021.
b) In te stemmen met de goedkeuring van de besluitenlijst van de algemene vergadering van
aandeelhouders van 26 mei 2021.
c) In te stemmen met het akkoord gaan met het jaarplan Impuls Zeeland 2022.
d) In te stemmen met het akkoord gaan met de begroting Impuls Zeeland 2022.
e) Ter kennisgeving aan te nemen de begroting IFZ 2022.
f) In te stemmen met het vergaderrooster 2022.
5.b.3 - BB: SVN Deelnemersovereenkomst 2022
Besluit:
1. In te stemmen met de gewijzigde SVN-deelnemersovereenkomst 2022 en de bijbehorende
annexen.
2. Over te gaan tot ondertekening van de gewijzigde overeenkomst en de bijbehorende
annexen.
5.b.4 - BB: Beschikbaar stellen investeringskrediet t.b.v. padelbanen SJEF
Besluit:
1. In te stemmen met de realisatie van twee padelbanen ter vervanging van een tennisveld op
de locatie van TC SJEF te Aardenburg waarbij TC SJEF optreedt als opdrachtgever en
bouwheer.
2. Hiertoe een bijdrage van maximaal € 100.000 beschikbaar te stellen aan TC SJEF.
3. Deze investering te financieren zoals aangegeven in deze nota.
4. TC SJEF te informeren door verzending van bijgevoegde concept beschikking.
5.c.1 - ED: Verlenging begunstigingstermijn voor eigenaar perceel Philipsweg 7
Besluit:
1. De begunstigingstermijn voor de eigenaar van perceel Philipsweg 7 te Waterlandkerkje te
verlengen tot 31 december 2022.

