Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 25-05-2021
Tijd: 9:00 – 14.10 uur
Locatie: Digitaal via Teams
Voorzitter: Burgemeester
4 - NOTA'S VOOR DE RAAD
4.a.1 + 4.a.1.a OND: RV 9e begrotingswijziging 2021
Besluit:
1. In stemmen met het raadsvoorstel (Actuele versie, 4a1a) tot vaststelling van de 9e
begrotingswijziging 2021 en deze aanbieden voor besluitvorming in de raadsvergadering op
27 mei 2021.
2. De 9e taakveldenwijziging 2021 vaststellen.
4.a.2 - OND: RV Voorstel om de 8e programmawijziging 2021 vast te stellen
Besluit:
1. In stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 8e begrotingswijziging 2021 en deze
aanbieden voor besluitvorming in de raadsvergadering op 27 mei 2021.
2. De 8e taakveldenwijziging 2021 vaststellen.
4.b.1 - BB: RV: Programmabegroting 2022-2025 en eerste begrotingswijziging 2021 en 2022
t.b.v. Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland van de GGD Zeeland
Besluit:
1. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de programmabegroting 2022-2025 en daarin de
GGD Zeeland op te dragen:
a) De begroting aan te passen aan de VZG-richtlijn.
b) Een taakstelling in de begroting op te nemen van € 371.000, gelijk aan het bedrag van de
overschrijding van de VZG-richtlijn.
c) Zo spoedig mogelijk in 2021 een voorstel te maken of en met welke omvang GGD
Zeeland invulling aan de taakstelling van € 371.000 kan geven. In hoeverre dit nog
mogelijk is, blijkt uit de resultaten van interne werkgroepen.
d) Geen gewijzigd bedrag voor de kosten jeugdhulp in natura in de programmabegroting
2022-2025 van de GR op te nemen voor onze gemeente. Dit in reactie op de door de
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) op 21 april 2021 verzonden brief betreffende
‘Afstemming begroting 2022-2025 – Zorg in natura’.
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2021 IJZ,
de meerkosten van incidenteel € 146.106 en structureel € 285.890 en de dekking daarvan via
een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2022, de
meerkosten van structureel € 147.423 en de dekking daarvan via een verhoging van de
gemeentelijke bijdrage.
4. De Programmabegroting 2022-2024, de eerste begrotingswijziging 2021 en 2022 t.b.v.
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland van de GGD Zeeland en de zienswijze op deze
documenten aan te bieden in de raadscyclus van juni.

4.c - Bestuurlijke jaaragenda
Besluit:
1. Het college neemt de bestuurlijke jaaragenda door.
2. De secretaris zal de bestuurlijke jaaragenda doorleveren aan de griffier ter plaatsing op de
agenda van het presidium.
4.d - Toezeggingen commissie Samenleving/Middelen 18 mei 2021
Besluit:
1. Het college bespreekt de toezeggingen uit de commissie Samenleving/Middelen d.d. 18 mei
2021.
2. Punt 2, Snippergroen: de vragen zijn via het infobulletin van 21 mei 2021 beantwoord. Dit is
overeenkomstig verwerkt op de bestuurlijke jaaragenda.
3. Punt 3, Sabewa, komt terug onder agendapunt 4g.
4. Punt 4b, Kijk- en luistercijfers commissie- en raadsvergaderingen: de gevraagde informatie is
op 19 mei 2021 per mail aan de raadsleden bezorgd. Dit is overeenkomstig verwerkt op de
bestuurlijke jaaragenda.
4.e - Raadsinformatiebrief Cultuurforum Aardenburg
Besluit:
Het college stemt in met de concept raadsinformatiebrief over het Cultuurforum Aardenburg.
4.f - Dossier Brugse Vaart
Besluit:
Het college stemt in met de voorgestelde planning van dossier Brugse Vaart. Deze is overeenkomstig
verwerkt op de bestuurlijke jaaragenda (zie agendapunt 4c).
4.g - Beantwoording vragen commissie Samenleving/Middelen
Besluit:
1. Het college stemt in met de concept beantwoording van de vragen van de heer Vreeke.
2. De brief via de griffier toevoegen aan de lijst van ingekomen stukken en mededelingen van de
besluitvormende raadsvergadering op 27 mei 2021.
6 - NOTA'S OPENBAAR
6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 18 mei 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 18 mei 2021 vaststellen.
6.a.2 - OND: Besluitenlijst college en MT 4 mei 2021
Besluit:
De besluitenlijst van het overleg college/MT d.d. 4 mei 2021 inzake de planning van de financiële
stukken uit de P&C cyclus vaststellen.

6.a.3 - OND: Besluitenlijsten MT d.d. 6 mei 2021
Besluit:
1. Het college neemt kennis van de MT-besluitenlijsten van 6 mei 2021.
6.b.1 - BB: Nota deelname en matching CMK3
Besluit:
1. In te stemmen met het verzoek van Cultuurkwadraat om een bijdrage voor matching in de
regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024’.
2. De gevraagde middelen te dekken uit de incidentele coronamiddelen vanuit het Rijk en deze
in één keer over te boeken naar Cultuurkwadraat.
3. De aanvrager informeren.
6.b.2 - BB: Verzoek recreatiewoningen Adornispolder te Nieuwvliet
Besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van recreatiewoningen in het
aandachtsgebied Adornispolder (Kustvisie).
2. In principe medewerking te verlenen aan het aanpassen van het plangebied ten opzichte van
de uitgangspunten zoals opgenomen in Masterplan Nieuwvliet.
3. Initiatiefnemers informeren door middel van brief.
4. De gemeenteraad schriftelijk informeren deze week.
6.b.3 - BB: Verzoek tot vaststelling subsidie VVV Zeeland 2020
Besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van VVV Zeeland.
2. In te stemmen om de subsidie aan VVV Zeeland over het jaar 2020 vast te stellen.
3. De gemeenteraad schriftelijk in kennis stellen van het feit dat hiermee het dossier VVV
Zeeland is afgerond.
6.b.4 - BB: Projectplan “Fysiek en mentaal welzijn in coronatijd”
Besluit:
1. In te stemmen met het projectplan "Fysiek en mentaal welzijn in coronatijd".
2. Aan de Stichting Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen een budgetsubsidie beschikbaar stellen
voor de uitvoering van dit projectplan .
3. Deze kosten dekken uit de hiervoor ontvangen middelen in de maartbrief 2021 en de
middelen uit het sportakkoord.
4. Het projectplan, via het informatiebulletin, delen met de gemeenteraad.
5. Dit besluit meenemen in de volgende COVID-rapportage aan de gemeenteraad.
6.b.5 - BB: Afgeven verklaringen in het kader van aanvragen subsidie op grond van de
provinciale subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen
Besluit:
1. Kennis te nemen van de ontvangen aanvragen tot het verstrekken van verklaringen op grond
van de subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen.
2. Verklaringen te verstrekken voor de panden plaatselijk bekend:
 Molenberg 3 te Oostburg
 Raadhuisplein 12, 12a en 12b te Oostburg
 Eenhoornplantsoen 1 te Oostburg
 Markt 9 te Oostburg
 Markt 10 te Oostburg
 Kaai 16 te Aardenburg

6.b.6 - BB: Evaluatie TONK en aanpassen beleidsregels
Besluit:
1. De vastgestelde Tijdelijke beleidsregels ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Sluis
2021 (besluit 2 maart 2021) aan te passen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 door:
2. Het bedrag per maand te verhogen van € 200 tot € 800.
3. De vermogensvrijstelling te verhogen van € 15.000 tot € 30.000.
4. De tijdelijke regeling Tonk gemeente Sluis vast te stellen en in plaats te laten treden van de
tijdelijke beleidsregels ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Sluis 2021.
5. De aangepaste regeling op de gebruikelijke wijze te publiceren.
6. De gemeenteraad via de COVID-19 rapportage te informeren.
6.b.7 - BB: Voorstel om in te stemmen met de voorgestelde aandeelhoudersbesluiten N.V.
Economische Impuls Zeeland
Besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde aandeelhoudersbesluiten N.V. Economische Impuls
Zeeland door de wethouder Economische Zaken tijdens de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders op 26 mei 2021:
 Goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 10
december 2020.
 Goedkeuren van de besluitenlijst van de algemene vergadering van aandeelhouders van 10
december 2020.
 Vaststellen van het jaarverslag Impuls 2020.
 Vaststellen van de jaarrekening Impuls Zeeland 2020.
 Ter kennisname aannemen van de jaarrekening Investeringsfonds Zeeland 2020.
 Decharge verlenen aan de directie en raad van commissarissen Impuls Zeeland.
2. Ter tussentijdse informatievoorziening aan de gemeenteraad het verslag ter kennis brengen
van het recente, halfjaarlijkse overleg van wethouder Werkman met de accountmanager van
Impuls Zeeland.
6.b.8 - BB: Opdracht inwinning geometrie
Besluit:
1. In 2022 aan te sluiten bij de aanbesteding van een inkoopcollectief van circa 13 Brabantse en
Zeeuwse gemeenten voor inwinning van geometrie voor de jaren 2023 t/m 2026;
2. Voor de jaren 2021 en 2022 aan VGI-support BV (offerte VS/210421/4500/01) enkelvoudig
onderhands opdracht te verstrekken voor inwinning van de geometrie volgens bestek "Meten
is weten" van dit inkoopcollectief en hierbij gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid in
paragraaf 3.6 van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 Zeeuws-Vlaanderen.
3. Afhankelijk van de praktijkervaring ten aanzien van eventuele mutatiesignaleringen zal in het
college nader worden teruggekomen op de prioriteiten rond Handhaving (in relatie tot het
HUP).
6.b.9 - ED: Voorstel tot het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op
twee parkeervakken van de "Zwinparking" te Retranchement
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 twee parkeervakken van de "Zwinparking" t.h.v. Gerrit van
Hoekestraat 2 te Retranchement.
2. Bekendmaking te publiceren.

6.c.2 - ED: Mandatering anterieure overeenkomsten
Besluit:
Anterieure overeenkomsten niet te mandateren.
6.c.3 - ED: Voorstel tot het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op
twee parkeervakken aan de Industrieweg te Oostburg
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 twee parkeervakken van de parkeerstrook aan de Industrieweg te
Oostburg;
2. Bekendmaking te publiceren.
6.c.4 - ED Voorstel tot het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op
twee parkeervakken op de parking nabij mfc De Keure, Kloosterstraat, Sluis
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 twee parkeervakken van de parking nabij mfc De Keure,
Kloosterstraat, Sluis.
2. Bekendmaking te publiceren.
6.c.6 - ED: Voorstel om de negatieve adviezen van de erfgoedcommissie en de rijksdienst te
respecteren en initiatiefnemer hiervan op de hoogte te stellen.
Besluit:
De negatieve adviezen van de erfgoedcommissie en de rijksdienst te respecteren en initiati efnemer
hiervan op de hoogte te stellen.
6.c.7 - ED: Intrekking omgevingsvergunning voor werken/ werkzaamheden ten behoeve van de
asfaltering van de Nieuwenhovendijk
Besluit:
1. De omgevingsvergunning met kenmerk OV-2018013 conform het verzoek van de
vergunninghouder in te trekken.
2. De aanvraag voor de intrekking van de omgevingsvergunning door de derde-belanghebbende
te weigeren.
3. De vergunninghouder en de derde-belanghebbende hiervan op de hoogte te stellen.

