Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 21-09-2021
Tijd: 9:00 – 13.20 uur
Locatie: Belfort Sluis
Voorzitter: Burgemeester tot 12.10 uur, wethouder Ploegaert (1e loco burgemeester) vanaf 12.10 uur
Toelichting: De burgemeester heeft de vergadering om 12.10 uur verlaten (bijeenkomst met de
Commissaris van de Koning in het kader van Prinsjesdag).
5 - NOTA'S VOOR DE RAAD
5.a.1 - RV: OND 1e Bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging VRZ
Besluit:
1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging 2021 van de
Veiligheidsregio Zeeland.
2. De bestuursrapportage ter kennisname en de begrotingswijziging ter zienswijze voor te
leggen aan de gemeenteraad tijdens de besluitvormende vergadering op 23 september 2021.
3. De secretaris heeft mandaat om in het raadsvoorstel en de concept zienswijze nog enkele
tekstuele puntjes op de i te plaatsen.
5.a.3 - RV: OND 11e begrotingswijziging 2021
Besluit:
1. De 11e begrotingswijziging 2021 vaststellen.
2. In te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 11e begrotingswijziging 2021 en
dit aan te bieden aan voor de besluitvormende raadsvergadering op 23 september 2021. In
het concept raadsvoorstel datum collegevergadering nog toevoegen.
5.b.1 - BB: RV: Kaders Uitdaagrecht
Besluit:
1. Het college stemt in met het aangepaste raadsvoorstel en de aangepaste beleidsnota
Uitdaagrecht.
2. De stukken worden aangeboden bij de griffier ter plaatsing op de besluitvormende
raadsvergadering op 23 september 2021.
5.b.2 - BB: RV: 2e begrotingswijziging 2022 Veilig Thuis van de GGD Zeeland
Besluit:
1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2022 Veilig Thuis van de GGD Zeeland en
deze door middel van bijgevoegd concept raadsvoorstel voor te leggen in de cyclus van
oktober.
2. In te stemmen met de concept zienswijze aan de GGD.
5.c - ED: RV: Coördinatiebesluit Tienhonderdse Middenweg 2 Cadzand
Besluit:
De raad voor te stellen een coördinatiebesluit in de zin van artikel 3.30 Wro voor de procedure van het
bestemmingsplan en de benodigde omgevingsvergunning voor het plan tot het realiseren van een
landgoed met tien woningen op het perceel Tienhonderdse Middenweg 2 te Cadzand-Bad.

5.d - Concept presentatie informatieve raadsbijeenkomst Veiligheid
Besluit:
1. Het college stemt in met de concept presentatie voor de raadsbijeenkomst over Veiligheid die
deze avond plaatsvindt.
7 - NOTA'S OPENBAAR
7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d.14 september 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 14 september 2021 vaststellen.
7.b.1 - ED: Handhaving gericht tegen illegaal gebruik woning in Sluis
Besluit:
Besluiten om de eigenaar van het perceel Marktplein 12 te Sluis de last op te leggen om het illegale
gebruik van een woning als kantoor voor 1 april 2022 te staken en gestaakt te houden. Aan deze last
een dwangsom ineens te verbinden.

