Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

23-04-2019

Tijd

9:00 - 13:00 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis
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NOTA'S VOOR DE RAAD (OND-BB-ED)

2.a.1

OND: 6e wijziging programmabegroting 2019

Besluit
1. In stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 6e
programmawijziging 2019 en deze aanbieden aan de raad voor besluitvorming
in de raad van april.
2. De 6e taakveldenwijziging 2019 vaststellen.
2.c.1

ED Principeverzoek Boulevard De Wielingen 33

Besluit
1. In principe akkoord te gaan met de ontwikkeling op het perceel Boulevard
De Wielingen 33.
2. Na verwerking van de gemeentelijke opmerkingen op de eerdere ruimtelijke
onderbouwing in het nieuwe bestemmingsplan en ondertekening van de
intentieovereenkomst de bestemmingsplanprocedure te starten.
3. Akkoord te gaan met de bijgevoegde intentieovereenkomst.
4. Akkoord te gaan met de conclusie uit de aanmeldnotitie m.e.r. dat een
milieueffectrapportage niet nodig is.
5. De raad voor te stellen een coördinatiebesluit ex artikel 3.30 Wro toe te
passen voor de procedure van:

• het bestemmingsplan en de benodigde omgevingsvergunning (voor de
activiteiten bouwen en slopen) voor het plan tot realisatie aan de Boulevard De
Wielingen 33 van 15 appartementen op een commerciële plint en een
parkeergarage.
2.c.2

ED:RV: voorstel tot herziening van de procedureverordening voor advisering
tegemoetkoming in planschade gemeente Sluis

Besluit
1. In te stemmen met de gewijzigde 'Procedureverordening voor advisering
tegemoetkoming in planschade gemeente Sluis'.
2. De gemeenteraad voor te stellen de ‘Procedureverordening voor advisering
tegemoetkoming in planschade gemeente Sluis 2009' in te trekken.
3. De gemeenteraad voor te stellen de herziende ‘Procedureverordening voor
advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Sluis 2019' vast te stellen.
2.c.3

ED: RV Voorstel tot instemmen met het jaarrapport 2018, de 1e t/m 5e
begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van O.L.A.Z. en het
daarover indienen van een positieve zienswijze bij het bestuur van O.L.A.Z.

Besluit
1. De raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen in te
stemmen met het jaarrapport 2018, de 1e t/m 5e begrotingswijziging 2019 en
de ontwerpbegroting 2020 van O.L.A.Z. en daarover een positieve zienswijze in
te dienen bij het bestuur van O.L.A.Z.
2. De naar aanleiding van de jaarrekening 2018 met O.L.A.Z. te verrekenen
bedragen, verwerken in het lopende boekjaar 2019.
2.d.1
2.d.2
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d.19 april 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 16 april 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
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4.a.2

OND: inkoopanalyse 2018

Besluit
1. Kennis te nemen van de inkoopanalyse 2018.
2. College spreekt compliment uit voor deze wijze van rapporteren.

4.b.1

BB: Instandhoudingsbijdrage Intervence 2019

Besluit
1. Instemmen met het verstrekken van een instandhoudingsbijdrage voor 2019
van € 680.000 volgens de voorgestelde verdeelsleutel. Voor de gemeente Sluis
komt dit neer op € 2.599,- per maand, (€ 31.190,- per jaar).
2. Instemmen met vastleggen van deze afspraak in de bestaande
inkoopovereenkomst met Intervence in bijlage C.
4.b.2

BB:Besluiten om het voornemen tot het verplaatsen van de glas- en
textielcontainer te Schoondijke bekend te maken.

Besluit
1. Een locatie op de parking van de sportvelden aan de Tragel te Schoondijke
aan te wijzen als voorgenomen locatie voor het plaatsen van een glas- en
textielcontainer, zoals aangegeven op de bijgevoegde luchtfoto I.
2. Bijgevoegd ontwerp aanwijzingsbesluit te publiceren.
4.c.1

ED: principeverzoek Wilhelminastraat 15 Sint Kruis

Besluit
Aanhouden
1. Bestuurlijk-ambtelijk overleg met de initiatiefnemer organiseren om nadere
informatie over aard en context te verkrijgen.
2. Ter voorbereiding op dit overleg, eerst intern vooroverleg plannen met
wethouder Ploegaert.
3. Op basis van het gesprek met de initiatiefnemer bezien of nader
(bestuurlijk) overleg met de provincie al dan niet gewenst is.
4. College is daarnaast benieuwd hoe de dorpsraad in dit dossier staat.
4.c.2

ED Zienswijzennotitie en vergunning Boulevard De Wielingen 57a
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Besluit
1. De zienswijzen ontvankelijk te verklaren.
2. In te stemmen met de bijgevoegde notitie weerlegging zienswijzen
Boulevard de Wielingen 57a Cadzand-Bad d.d. 10 april 2019.
3. De omgevingsvergunning in mandaat te verlenen.
4. De indieners van de zienswijzen schriftelijk te informeren over de
beantwoording van de zienswijzen.

4.c.4

ED: Principeverzoek Braamdijk 21 Retranchement

Besluit
1. In principe medewerking te verlenen aan het omzetten van de bestemming
‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ op het perceel Braamdijk 21 te Retranchement op
grond van art. 3.6.4 bestemmingsplan ‘Buitengebied’.
2. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van ten hoogste 3
compensatiewoningen voor de sloop van detonerende bebouwing op grond
van art. 28.6.2 bestemmingsplan ‘Buitengebied’.
3. Aanhef concept uitgaande brief nog even nalopen in relatie tot
ondertekening van het principeverzoek.
4.c.5

ED: Principeverzoek St. Annastraat 63A Sluis

Besluit
1. In principe medewerking te verlenen aan de voorgestelde
bestemmingswijziging op het perceel St. Annastraat 63A in Sluis.
2. Initiatiefnemers hiervan op de hoogte stellen door middel van bijgevoegde
brief.
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