Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 30-03-2021
Tijd: 9:00 – 13.10 uur
Locatie: Digitaal via Teams
Voorzitter: Burgemeester
4 - NOTA'S VOOR DE RAAD
4.b.1 - BB: Stand van zaken Euregiotuinen
Besluit:
1. De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken middels bijgevoegde brief.
2. Een kopie van de brief sturen aan de actiegroep Stilte, ja.
4.b.2 + 4.b.2.a - BB: Visie op musea
Besluit:
1. Besluit
a) Het presidium voorstellen om de Visie op musea, gezien de aanpassingen in het
eindconcept naar aanleiding van de bespreking met de musea en de
commissiebehandeling, opnieuw ter oordeelsvorming aan te bieden in de cyclus van april
2021.
b) Gezien de samenhang met de Visie op toeristische streekpromotie en gastheerschap het
presidium voorstellen de oordeelsvorming te laten plaatsvinden in de commissie
Ruimte/AB (in plaats van Samenleving/Middelen).
c) Het presidium voorstellen de oordeelsvorming te voorzien van een compacte presentatie
met focus op de aanvullingen en aanpassingen ten opzichte van de versie in de
commissie Samenleving/Middelen d.d. 16 maart 2021.
2. Het dossier uiterlijk 1 april 2021, 12.00 uur aanbieden bij de griffie ter agendering voor het
presidium op 6 april 2021.
4.b.3 - BB: Visie op toeristische streekpromotie en gastheerschap
Besluit:
1. Besluit
a) In te stemmen met de Visie op toeristische streekpromotie en gastheerschap in de
gemeente Sluis (regio West Zeeuws-Vlaanderen).
b) In te stemmen om de benodigde structurele en eenmalige financiële middelen vrij te
geven om uitvoering te geven aan het gewenste scenario (optie B).
c) In afstemming met de portefeuillehouder Toerisme en de portefeuillehouder Financiën het
concept raadsvoorstel op onderdelen aanvullen/aanscherpen:
a. Een financiële paragraaf invoegen. Hierin aangeven dat de VVV-middelen die in
portefeuille zijn gehouden benut zullen worden om de uitvoering van deze visie te
bekostigen. In de paragraaf tevens de dekking van de investering toelichten.
b. Gezien het budgetrecht van de raad het beschikbaar stellen van de middelen
zichtbaar maken in het raadsbesluit.
d) In afstemming met beide portefeuillehouders ook in de concept presentatie voor de
commissie Ruimte/AB een financiële pagina opnemen.
e) Het door de portefeuillehouders goedgekeurde dossier uiterlijk 1 april 2021, 12.00 uur
aanbieden bij de griffie ter agendering voor het presidium op 6 april 2021.

4.c.1 + 4.c.1.a - ED: RV: Informatieve notitie inzake parapluplan 'parkeren'
Besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde oplossingsrichtingen en deze als basis te gebruiken voor
verdere gesprekken met de gezamenlijke ondernemersverenigingen.
2. De gezamenlijke ondernemersverenigingen uit te nodigen voor een bestuurlijk
(vervolg)overleg om deze oplossingsrichtingen te bespreken.
3. De planning ten aanzien van de vaststelling van het parapluplan ‘parkeren’ aan te passen en
de vaststelling te verplaatsen van de raadscyclus mei 2021 richting de raadscyclus van juni
2021 (onder voorbehoud).
4. De raad te informeren met de stand van zaken inzake dit dossier met de voorgestelde notitie
(4c1a, geactualiseerde versie) voor de commissie Ruimte/AB in april 2021.
4.d.2 - Beantwoording raadsvraag inzake forensenbelasting
Besluit:
1. Het college stemt in met de concept antwoordbrief aan raadslid de heer Puyenbroek.
2. De brief deze week uit laten gaan.
6 - NOTA'S OPENBAAR
6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 23 maart 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 23 maart 2021 vaststellen.
6.a.2 - OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 25 maart 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 25 maart 2021 vaststellen.
6.b.1 + 6.b.1.a - BB: Implementatie van de levensloopfunctie in de Ketenveldnorm
Besluit:
1. Akkoord te gaan met het aanstellen van een projectleider voor de implementatie van de
levensloopfunctie binnen de ketenveldnorm, in de periode januari tot en met december 2021,
onder opdrachtgeverschap van het CZW bureau.
2. Deze projectleider de opdracht te geven de bijgevoegde projectopdracht multidisciplinair uit te
werken binnen de bestaande regionale samenwerking in de Aanpak personen met verward
gedrag / Wet verplichte ggz.
3. Het bestuur van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland op de hoogte te stellen van de
Ketenveldnorm en te vragen, onder voorbehoud van financiering door de Zeeuwse Colleges
van B&W, akkoord te gaan met het beleggen van de volgende taken bij het Zorg- en
Veiligheidshuis Zeeland:
a) de meldfunctie
b) een multidisciplinaire triagetafel voor het includeren van een cliënt in de levensloopfunctie
c) de verbinding maken met de ketenpartners zorg en veiligheid ten behoeve van de
toeleiding naar de ketenveldnorm of naar andere passende ondersteuning in de zorg- en
strafketen.
4. Akkoord te gaan met de Zeeuwse uitvoeringskosten 2021 van het Zorg- en Veiligheidshuis a
€ 53.972 en dit via een subsidie beschikbaar te stellen. In
5. Het CZW bureau te verzoeken zorg te dragen voor de uitvoering en verantwoording.

6.b.2 - BB: Activiteitenplan RPCZ steunfunctie 2021
Besluit:
1. In te stemmen met het document ‘Activiteitenplan RPCZ steunfunctie 2021’.
2. In te stemmen met het continueren van de bijdrage aan de gezamenlijke Steunfunctie
onderwijs Zeeland voor de gemeente Sluis.
3. In te stemmen met bijgevoegde conceptbeschikking om dit besluit te communiceren aan
RPCZ.
6.b.3 - BB: Advies voorgenomen fusie Stichting De Korre en Stichting Respont
Besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken en voorgenomen processtappen met betrekking tot
de voorgenomen fusie tussen Stichting De Korre en Stichting Respont per 1 augustus 2021.
2. Kennis te nemen van het adviesverzoek van de schoolbesturen, de brief van de externen, de
fusie-effect-rapportage, het beleidskader ‘Bruggen bouwen en Kansen bieden’, de uitkomst
van de raadpleging van de ouders en de brief vanuit de directeuren en coördinatoren van de
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (bijlage 1 t/m 6).
3. Een positief advies te geven over de voorgenomen fusie tussen Stichting De Korre en
Stichting Respont per 1 augustus 2021 en de schoolbesturen hierover te informeren door
middel van bijgevoegde brief.
6.b.4 - BB: Beleidskader Foodregio
Besluit:
1. In te stemmen met het beleidskader Foodregio gemeente Sluis.
2. In te stemmen met deelname aan de pilot van FoodDelta Zeeland.
3. Kennis te nemen van de twee uitvoeringsplannen die in ontwikkeling zijn. Daarbij expliciet de
link in ogenschouw houden die er ligt met Catch to plate in relatie met de Visserijexperience.
6.b.5 - BB: Informatieverstrekking betreffende de provinciale subsidieregeling Hergebruik
Leegstaande Panden voor Wonen
Besluit:
1. Kennis te nemen van de subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen.
2. Actief en breed te communiceren in de gemeentelijke (social) media over de subsidieregeling
aan de hand van bijgevoegd concept-artikel.
3. De eigenaresses van het perceel met bouwval plaatselijk bekend Markt 8 te Oostburg
persoonlijk van de mogelijkheden van de subsidieregeling op de hoogte te brengen en
nogmaals op actie aan te dringen.
6.b.6 - BB: Voorstel tot vaststellen nieuwe straatnaam Saint-Joseph te Sluis
Besluit:
De nieuwe weg in de uitbreidingsplannen van Groenevelt II te benoemen als openbare ruimte met de
naam "Saint-Joseph" te Sluis volgens bijgaande situatietekening (bijlage 1) en de tekst van het
onderschrift voor het straatnaambord vast te stellen volgens onderstaande tekst op het
straatnaambord:
Saint-Joseph
Pensionnat Saint-Joseph
Frans onderwijscomplex (1907-1939)

6.b.7 - BB: Voorstel tot vaststellen nieuwe straatnaam Waterdunen
Besluit:
1. De naamgeving openbare ruimte voor gedeelte Zandertje te Breskens in te trekken volgens
bijgaande situatietekening.
2. De naamgeving openbare ruimte voor gedeelte Zandertje te Breskens te wijzigen in
Waterdunen te Breskens volgens bijgaande situatietekening.
3. Voor te nemen om naamgeving openbare ruimte voor gedeelte Zandertje te Breskens te
wijzigen in Walendijk te Breskens en belanghebbenden op de adressen Zandertje 19 en 32
hierover te informeren middels bijgaande conceptbrieven.
6.b.8 - BB: Zeeuwse Woonagenda
Besluit:
1. Kennis te nemen van de concept Zeeuwse Woonagenda (samenwerkingskader).
2. In principe in te stemmen met de concept Zeeuwse Woonagenda.
3. De gemeenteraad uit te nodigen voor een digitale informatiebijeenkomst over de Zeeuwse
Woonagenda door middel van bijgevoegde informatiebrief.
6.b.9 - BB: Verhuur gemeentelijke accommodaties in relatie tot de coronamaatregelen
Besluit:
1. De huur van amateursportaccommodaties voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 31
december 2020 kwijt te schelden en voor deze kwijtschelding, op basis van de regeling
‘tegemoetkomingsregeling verhuurders sportaccommodaties’, een tegemoetkoming aan te
vragen.
2. De huur van amateursportaccommodaties voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart
2021 kwijt te schelden.
3. De huur van commerciële gebruikers zonder gemeentelijke exploitatiebijdrage én die
vanwege de coronamaatregelen hun accommodatie moeten sluiten voor de periode 15 maart
2020 tot 15 mei 2020 en de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 voor 50% kwijt
te schelden.
4. De huur van school-/kinderopvangorganisaties niet kwijt te schelden.
5. De huur van cultuur/maatschappelijke gebruikers voor de periode 1 oktober 2020 tot en met
31 maart 2021 kwijt te schelden.
6. De vergoeding voor zakelijke rechten die onder de categorie sport vallen voor de periode 1
maart 2020 tot 1 juni 2020 en de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 kwijt te
schelden.
7. De vergoeding voor zakelijke rechten die onder de categorie cultuur/maatschappelijk vallen
voor de periode 15 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 en de periode 1 oktober 2020 tot en
met 31 maart 2021 kwijt te schelden.
8. De vergoeding voor zakelijke rechten die onder de categorie commercieel vallen niet kwijt te
schelden.
9. Mandaat te verlenen aan portefeuillehouder Poissonnier-Dekker om in die gevallen waarin dit
besluit niet voorziet of wanneer een specifieke c.q. uitzonderlijke situatie vraagt om af te
wijken van dit besluit, een besluit over kwijtschelding te nemen.
10. Bij mandaatbesluiten zoals bedoeld onder beslispunt 9 ambtelijk zorgdragen dat deze actief
bekend worden gemaakt bij wethouder De Feijter en de betrokken ambtenaren die de
gesprekken met de (sport)verenigingen voeren.
11. Dit collegebesluit en eventuele mandaatbesluiten meenemen in de COVID-rapportage voor de
gemeenteraad.

6.c.1 - ED: Principeverzoek strandpaviljoen Hoofdplaat
Besluit:
1. In principe geen medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een paviljoen op het
strandje bij Hoofdplaat.
2. Initiatiefnemer schriftelijk van uw besluit op de hoogte stellen. In de concept brief een
verwijzing opnemen naar de Visie op de Westerschelde die eind 2021 in concept verwacht
wordt (vrijgeven voor inspraak).
6.c.2 - ED: Principeverzoek Mauritshof IJzendijke
Besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van 10 recreatie-eenheden bij het
Mauritshof in IJzendijke.
2. Initiatiefnemer hiervan op de hoogte te stellen door middel van bijgevoegde brief.
6.c.3 - ED: Protocol inzet drones tijdens Coronacrisis Veiligheidsregio Zeeland Bevolkingszorg
Besluit:
Het ‘Protocol inzet drones tijdens Coronacrisis Veiligheidsregio Zeeland Bevolkingszorg’ vast te
stellen.
6.c.4 - ED: Proceskostenvergoeding inzake bezwaarprocedure weigering parkeervergunning
Besluit:
Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

