Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 12-04-2022
Tijd: 9.00 - 11.50 uur
Locatie: Kamer burgemeester
Voorzitter: Burgemeester
4 - NOTA'S VOOR DE RAAD
4.a - OND: RV: Invulling gemeentelijke ombudsfunctie in Zeeland per 1 januari 2023
Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om het advies van het bestuur van Stichting De Zeeuwse
Ombudsman over te nemen om:
1. Per 1 januari 2023 de instelling van De Zeeuwse Ombudsman te beëindigen.
2. Per 1 januari 2023 aan te sluiten bij de Nationale Ombudsman op voorwaarde dat de stappen
op de pagina's 7 tot en met 9 van de Notitie toekomst Zeeuwse Ombudsman door de
Nationale Ombudsman worden doorlopen.
4.b - ED: RV: Voorstel tot afgifte ontwerp - VGGB voor het perceel Oudestad 98 te Oostburg
Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen om:
a) Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een
overkapping op de gemeentewerkplaats (Oudestad 98 Oostburg).
b) Te bepalen dat de genoemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt omgezet in een
definitieve verklaring van geen bedenkingen, mits er geen zienswijzen worden ingediend op
het ontwerpbesluit.
2. De initiatiefnemer per brief informeren.
3. De secretaris zal de OR informeren (gemeentelijk gebouw).
6 - NOTA'S OPENBAAR
6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 5 april 2022
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 5 april 2022 vaststellen.
6.a.2 - OND: Samenwerkingsovereenkomst Prepaid passen BNG
Besluit:
Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst met de BNG en deze te laten tekenen door de
gemeentesecretaris.
6.a.3 - OND: 4 mei herdenkingen 2022
Besluit:
1. De burgemeester zal de herdenking in Retranchement verzorgen.
2. Wethouder Poissonnier meldt zich, vanuit haar rol als raadslid, aan voor Oostburg.
3. De overige data uitvragen bij de gemeenteraad.

6.b.2 - BB: Meerkostenregeling Jeugdwet en Wmo in het kader van maatregelen met betrekking
tot Corona
Besluit:
1. De uitvoering van de meerkostenregeling 2021 Jeugdwet en Wmo te beleggen bij de
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland voor wat betreft het verzamelen en beoordelen van de
aanvragen voor compensatie.
2. De rijksbijdrage in de decembercirculaire 2021 voor compensatie van meerkosten voor de
Jeugdwet en Wmo als budgetplafond te hanteren voor de uitvoering van de
meerkostenregeling 2021.
3. De rijksbijdrage in de decembercirculaire 2021 voor compensatie van meerkosten voor de
Jeugdwet en Wmo beschikbaar te stellen aan de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland.
4. In te stemmen dat de budgetten voor de Jeugdwet en de Wmo voor de uitvoering van de
meerkostenregeling 2021 onderling met elkaar mogen worden uitgewisseld.
5. De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland opdracht te geven om een eventueel positief saldo
van compensatie van meerkosten voor de Jeugdwet en Wmo terug te boeken naar de
Zeeuwse gemeenten en de uitgaven te verantwoorden.
6. De raad schriftelijk te informeren.
6.b.3 - BB: Nota realisatieovereenkomst Dorpsstraat 37 Nieuwvliet
Besluit:
In te stemmen met de inhoud van de realisatieovereenkomst.
6.b.4 - BB Energietoeslag minima
Besluit:
De beleidsregels Energietoeslag Minima Sluis 2022 vaststellen.
6.b.5 - BB: Schuldhulpmaatje
Besluit:
1. Instemmen met de afspraken zoals weergegeven in het bijgevoegde
samenwerkingsconvenant en het afsluiten van dit convenant met SchuldHulpMaatje Sluis.
2. Instemmen met het verstrekken van de voorgestelde financiële bijdrage voor het jaar 2022.
3. Instemmen met het eenmalig verlenen van mandaat aan wethouder M.J. Poissonnier-Dekker
om het samenwerkingsconvenant met de SchuldHulpMaatje Sluis namens het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis rechtsgeldig te ondertekenen.
6.c.1 - ED: Verlenen omgevingsvergunning bouw appartementengebouw Boulevard de
Wielingen 17 te Cadzand-Bad
Besluit:
De omgevingsvergunning voor de realisatie van een appartementengebouw op het perceel Boulevard
De Wielingen 17 te Cadzand-Bad te verlenen.
6.c.2 - ED: Verlenging volmacht gerechtsdeurwaarder bij afvoeren en opslaan van inboedels bij
woningontruiming
Besluit:
1. Voor nog onbepaalde tijd (met een opzegtermijn van één maand) een volmacht te verstrekken
aan Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders, om namens het college uitvoering te geven aan
artikel 556, lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en voor zover van
toepassing artikelen 5:29 en 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht.
2. Zowel dit kantoor als Woongoed van uw besluit op de hoogte te stellen.

6.c.3 - ED: Principeverzoek verplaatsen bouwtitel Voogdtstraat ong. Sluis/ Contre Escarpe 2
Retranchement
Besluit:
1. In principe geen medewerking te verlenen aan de verplaatsing van de bouwtitel van het
perceel Voogdtstraat ongenummerd te Sluis naar het perceel Contre Escarpe 2 te
Retranchement.
2. De initiatiefnemer per brief te informeren over uw principebesluit.
6.c.4 - ED: Opleggen van een verplichting ex artikel 13 Woningwet, ten laste van de eigenaar
van het perceel Smedekensbrugge 1 te Aardenburg
Besluit:
1. De eigenaar van het perceel Smedekensbrugge 1 te Aardenburg de lasten op te leggen om
met betrekking tot dit pand (1) zodanige voorzieningen te treffen dat dit weer voldoet aan de
van toepassing zijnde eisen van welstand en het Bouwbesluit 2012. Met betrekking tot het
perceel (2) dient de eigenaar zodanige voorzieningen te treffen dat dit weer voldoet aan de
redelijke staat van onderhoud.
2. Aan deze lasten dwangsommen verbinden
3. Wat beide lasten betreft een begunstigingstermijn verlenen van vier maanden.
6.c.5 - ED: Afhandeling bezwaarprocedure Ravotra Schoondijke BV aangaande
invorderingsbesluit
Besluit:
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften:
1. Ravotra Schoondijke BV niet ontvankelijk in haar bezwaar te verklaren.
2. Het invorderingsbesluit van 26 oktober 2021 in stand te laten.
6.c.6 - ED: Ter inzage leggen bestemmingsplan Quarles van Uffordstraat 20 Groede
Besluit:
1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Quarles van Uffordstraat’ NL.IMRO.1714.bpqvufstr20-ON01)
en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (UV-2022041) voor een
periode van 6 weken ter inzage te leggen op basis van de coördinatieregeling ex artikel 3.30
Wro.
2. De gemeenteraad hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

