Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

02-06-2020

Tijd

9:00 - 13:00 uur

Locatie

Digitaal via Teams

Voorzitter

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

2.a.2

BB: RV Stimuleringsregeling verduurzaming particuliere woningen

Besluit
1. In te stemmen met het vormgeven van een stimuleringsregeling voor het
duurzamer maken van particuliere woningen.
2. In te stemmen met de hoofdlijnen van de stimuleringsregeling zoals in
deze nota voorgesteld.
3. De stimuleringsregeling te financieren uit het budget duurzaamheid en dit
budget additioneel te voeden met de opbrengsten uit duurzaamheid in
2020-2050 (zoals de extra verwachte inkomsten uit de twee zonneparken).
4. De raad voor te stellen:
a) in principe in te stemmen met het opstellen van een stimuleringsregeling
voor het duurzamer maken van particuliere woningen, vooruitlopend op de
visie Krachtig Verbonden en de beleidsmatige uitwerking hiervan voor
duurzaamheid.
b) de dekking van deze stimuleringsregeling en de nadere uitwerking van
de financiële aspecten zodat deze in de uitwerking kunnen worden
geconcretiseerd in een begrotingswijziging.
c) de globaal geschetste opzet van de stimuleringsregeling.
5. Bestuurlijke jaaragenda als volgt aan te passen:
a) planning juni 2020 wijzigen in: besluitvormend over globale opzet en
uitwerking stimuleringsregeling voor verduurzaming particuliere woningen.
b) opnemen in bestuurlijke jaaragenda voor februari 2021: besluitvormend
vaststellen van de stimuleringsregeling verduurzaming particuliere
woningen.
2.b.1

ED: RV Vaststelling bestemmingsplan partiele herziening MFC Breskens

Besluit
1. De raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan ’Partiële herziening
MFC Breskens’ ongewijzigd vast te stellen.
2. De vaststelling van voorliggend stuk te verplaatsen op de bestuurlijke
jaaragenda naar de raadscyclus van september 2020.
2.b.2

ED: RV Voorstel tot (her)benoemen van de leden van de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit

Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen tot het (her)benoemen van de leden
van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
2. Het dossier toevoegen aan de bestuurlijke jaaragenda.
3. Op de bestuurlijke jaaragenda eveneens opnemen dat in september
2022 een volgend voorstel tot (her)benoeming volgt.
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst openbaar college d.d. 26 mei 2020

Besluit
De openbare besluitenlijst d.d. 26 mei 2020 vaststellen.
4.a.2

OND: Besluitenlijst openbaar college d.d. 28 mei 2020

Besluit
De openbare besluitenlijst d.d. 28 mei 2020 vaststellen.
4.a.3

OND: 1e bestuursrapportage 2020, onderdeel risico’s en weerstandsvermogen

Besluit
1. Dit onderwerp wordt besproken in (digitale) aanwezigheid van de dames
Dobbelaar en (I.) Vermue.
2. Het college neemt kennis van het concept van de 1e bestuursrapportage
2020, onderdeel risico’s en weerstandsvermogen
3. Voor de specifieke COVID-19 risico’s graag goed duiden in welk document
deze straks terugkomen.
4.a.4

OND: Interne controleplan 2020
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Besluit
1. Instemmen met het interne controleplan 2020.
4.a.6

OND: Definitief besluit implementatie Microsoft Office 365

Besluit
1. Een definitief besluit nemen om Microsoft Office 365 te implementeren in
de organisatie van de gemeente Sluis.
4.b.1

BB: Voorstel Taakgroep sociaal domein in het kader van maatregelen met
betrekking tot Corona

Besluit
1. Instemmen met de volgende handelingsadviezen:
a. Tegemoetkoming ouderbijdrage
b. Compensatie taxibedrijven i.v.m. uitval vervoer door stoppen
dagbesteding door zorgaanbieders.
2. Dit besluit terug te koppelen aan de VZG.
3. De effecten van dit besluit, voor zover nog niet voorzien, tevens meenemen
in de financiële rapportage COVID-19 (agendapunt 3.d.2.).
4.b.2

BB: Dienstverleningsovereenkomst Stichting Energiek Zeeland

Besluit
1. Instemmen met de dienstverleningsovereenkomst met Stichting Energiek
Zeeland.
2. Instemmen met de ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst
door de burgemeester.
4.c.1

ED: Vervolg controle brandveiligheid Schouwburgstraat 2-54 te Oostburg (‘Het
Lam’), in eigendom bij Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Besluit
1. Besluiten om Woongoed de last op te leggen om voor 1 juli 2020 de
volgende werkzaamheden ter bevordering van de brandveiligheid van ’t
Lam uit te laten voeren:
a. het aanbieden van een aangepast programma van eisen voor de
brandmeld- en ontruimingsinstallatie aangaande uitbreiding met:
- de te plaatsen rookmelders in de hal van 27 woningen,
- aangestuurde deurdrangers op alle voordeuren van de woningen,
- en een slow whoop.
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b. het opleveren van de aangepaste brandmeldinstallatie met
installatiecertificaat.
c. aantonen dat de bovenlichten van de woningen voldoen aan de eis
van minimaal 30 minuten weerstand tegen branddoorslag en
brandoverslag.
d. de kieren in de brandscheidingen tussen de woonruimten en de
verkeersroute afdichten met brandwerende kit.
2. Aan deze last een dwangsom ineens verbinden.
3. Wethouder Ploegaert zal dit besluit mondeling bij Woongoed aankondigen.
4.c.2

ED: Principeverzoek Smeestraat 10 Sluis

Besluit
1. In principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van ’t
Populierenhof te Sluis.
2. Initiatiefnemers hiervan op de hoogte te stellen door middel van
bijgevoegde brief.

4.c.3

ED: Afhandeling bezwaar, gericht tegen verlengen begunstigingstermijn ten
laste van de eigenaar van het perceel Westelijke Dwarsweg 5 te Hoofdplaat

Besluit
1. De bewoners van het perceel Slijkplaat 5A te Hoofdplaat ontvankelijk in
hun bezwaar, gericht tegen het besluit van 13 december 2019 (betreffende
de verlenging van een begunstigingstermijn) te verklaren.
2. Hun bezwaarschrift gegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit van 13 december 2019 in te trekken.
4. De eigenaar van het perceel Westelijke Dwarsweg 5 te Hoofdplaat een
termijn van vier weken te gunnen waarbinnen hij het illegale bouwwerk
(duivenhok) van zijn perceel dient te verwijderen en verwijderd te houden.
5. Bezwaarden € 525 aan tegemoetkoming proceskosten toe te kennen.
4.c.4

ED: Standplaatsvergunning te Aardenburg en Eede

Besluit
1. In afwijking van het geldende beleid ten aanzien de eindtijd van de
standplaatsen een standplaatsvergunning te verlenen ten behoeve van de
verkoop van frites en snacks op vrijdag te Eede van 16.00 uur tot 21.00 uur
en op zaterdag en zondag te Aardenburg van 11.00 uur tot 21.00 uur.
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2. In de vergunning een proeftijd van 3 maanden op te nemen.
4.c.5

ED: Het beoordelen van de bouwvergunning t.b.v. het perceel Brouwerijstraat
60 G1 te Oostburg op de mogelijkheid tot intrekking er van

Besluit
Aanhouden
1. Wethouder Ploegaert overlegt nader met de afdeling over het vooraf actief
contacteren van de heer De Groot.
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