Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

23-06-2020

Tijd

8:30 – 12:15 uur en 13.15 – 13.30 uur

Locatie

Belfort, Groote Markt 1 te Sluis

Voorzitter

Burgemeester
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NOTA'S VOOR DE RAAD

Besluit
Voorbereiding commissie
1. Het college bereidt de raadsbrede commissie Samenleving/Middelen voor
die deze avond plaatsvindt.

3.a.1

RV OND: 6e begrotingswijziging 2020

Besluit
1. In stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 6e
programmawijziging 2020.
2. De 6e taakveldenwijziging 2020 vaststellen.
3.a.2

RV OND: Concept Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Sluis 2020-2024

Besluit
1. In te stemmen met het vrijgeven van het concept Beleidsplan Sociaal
Domein voor inspraak.
2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel en –besluit.
3. In te stemmen met de beantwoording van de nog openstaande vragen uit
de informatiecarrousel.
4. Wethouders Poissonnier en Werkman te mandateren voor de
communicatie-acties.

3.a.3

Taskforce Marketing en Promotie

Besluit
1. Het college neemt kennis van het Plan van Aanpak van de Taskforce
Promotie & Marketing.
2. Voor de ongedekte eenmalige kosten ad. € 131.450 spreekt het college uit
het positieve saldo van de jaarrekening te willen benutten. Wethouder
Werkman zal deze gedachte vanavond uitspreken tijdens de raadsbrede
commissie Samenleving/Middelen.
3. Concreet betekent dit een aanpassing van het aangeboden raadsvoorstel
over de jaarrekening 2019 (extra resultaatbestemming). Een tweede
aanpassing is voorzien voor het werkbudget uitvoeringskosten COVID-19
4. In de raadsbrede commissie zal wethouder Werkman vragen wanneer het
Plan van Aanpak ter besluitvorming gewenst wordt (besluitvormende
raadsvergadering 25 juni 2020 of 2 juli 2020).
5. Het concept raadsvoorstel z.s.m. doorleveren aan de griffie ter plaatsing op
de agenda van de betreffende besluitvormende raadsvergadering.

4.d.5

OZO-brief inzake gemeentefinanciën

Besluit
Het college stemt in met de concept tekst van de brief van het OZO over de
herverdeling van het gemeentefonds aan de ministeries van BZK, Financiën en
VWS.
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NOTA'S OPENBAAR

5.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d.16 juni 2020

Besluit
De openbare besluitenlijst van de openbare collegevergadering d.d. 16 juni
2020 vast te stellen.

5.c.1

ED: Aanpassing begunstigingstermijn voor ZorgSaam, de eigenaar van het
perceel Pastoor van Genklaan 6 te Oostburg (Antoniusziekenhuis)
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Besluit
1. De begunstigingstermijn uit uw besluit van 11 januari 2020 wijzigen van 1
juli 2020 naar 1 november 2020.
2. Uw voornemen kenbaar maken voor het opleggen van de last om de
overtreding van artikel 6.23 Bouwbesluit 2012 voor 1 januari 2021
ongedaan te maken en hieraan een dwangsom ineens van € 12.000 te
verbinden.
5.c.2

ED: Principeverzoek Retranchementseweg 1 Cadzand

Besluit
In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een eetgelegenheid
aan de Retranchementseweg 1 te Cadzand en de initiatiefnemer per brief
informeren.
5.c.3

ED: Afhandeling van het bezwaarschrift van de heer Varone gericht tegen het
besluit van burgemeester en wethouders van 10 februari 2020 tot ambtshalve
uitschrijving van de heer Varone uit de Basisregistratie personen (BRP)

Besluit
1. Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften:
a. Bezwaarde niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar
b. Het bestreden besluit in stand te laten.
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