Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

09-06-2020

Tijd

9:00 - 13:30 uur

Locatie

Belfort, Groote Markt 1 te Sluis

Voorzitter

Burgemeester
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NOTA'S VOOR DE RAAD

2.b.2

BB: Commissie Ruimte/AB – Presentatie gebruik woningen

Besluit
1. Het college stemt in met de concept presentaties over ‘Gebruik woningen’
voor de commissie Ruimte/AB op 11 juni 2020.
2. De betreffende stukken mogen aangeleverd worden bij de griffier ter
plaatsing op de commissieagenda.
2.c.1

Terugkoppeling presidium 2/6

Besluit
1. Onder verwijzing naar de actiepuntenlijst van de griffier (mail 3 juni 2020)
koppelen de burgemeester en de secretaris terug uit de vergadering van
het presidium.
2. De genoemde aanpassingen op de concept raadsvoorstellen voor de
commissie Ruimte/AB op 11 juni 2020 zijn opgevolgd.
3. De voorbereidingen van de informatiecarrousel Sociaal Domein en van de
technische voorlichting jaarstukken komen separaat op de agenda van het
college terug (punten 2c2 en 2c3).
4. Ten aanzien van de bestuurlijke jaaragenda is ingestemd met het opnieuw
inplannen van de aangehouden raadsbijeenkomsten in het kader van de
voorzorgsmaatregelen COVID-19. Het gebruik van een andere locatie,
zoals een MFC, is eveneens akkoord bevonden.
5. Wethouder De Feijter spreekt in dat kader uit dat zij de bijeenkomst over
de energietransitie in september wil laten plaatsvinden. De secretaris geeft
aan dat dit overeenkomstig wordt voorbereid. Mogelijk betekent dit een
verplaatsing van de toelichting door Woongoed.

6. Wethouder Poissonnier attendeert op het locatiebezoek aan de
Euregiotuinen. Ook dat is in september voorzien.
2.c.2

Voorbereiding informatiecarroussel Sociaal Domein 9/6

Besluit
1. Het college bereidt de informatiecarrousel over het sociaal domein voor.

2.c.3

Voorbereiding technische voorlichting jaarstukken 15/6

Besluit
1. a. Concept Bestuursrapportage+ parallel aanleveren bij MT en college op
11 juni 2020, bij voorkeur in de ochtend.
b. MT en college hebben de ruimte te reageren tot 12 juni 2020, 10.00 uur.
Eventuele aanpassingen/aanvullingen worden daarna verwekt.
c. De aangepaste concept versie wordt 12 juni 2020 ‘s middags ter
beschikking gesteld aan de gemeenteraad met de status dat dit een
concept betreft dat op 16 juni 2020 nog finale bespreking in het college
kent. Na de bespreking in het college ontvangt de gemeenteraad een
definitieve versie.
d. In de uitnodiging voor de technische voorlichtingsbijeenkomst aan de
gemeenteraad aankondigen dat naast de jaarrekening ook de concept 1e
Bestuursrapportage+ behandeld zal worden.
2. Naar aanleiding van: mevrouw Dobbelaar verduidelijkt dat de
Bestuursrapportage+ 1 fysiek document betreft.
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 2 juni 2020

Besluit
De openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 2 juni 2020
vaststellen.
4.b.1

ED: Aanpassing zienswijzennotitie 'verplaatsen bouwtitels' naar aanleiding van
amendement

Besluit
1. Kennis te nemen van de vastgestelde beleidsnotitie ‘verplaatsen bouwtitels
in het buitengebied gemeente Sluis’.
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2. In te stemmen met de gewijzigde notitie ‘beantwoording zienswijzen’ naar
aanleiding van het aangenomen amendement.
3. De aangepaste stukken per brief toe te zenden aan de indieners van de
zienswijzen.
4. De vastgestelde beleidsnotitie te publiceren.
4.b.2

ED: Rapportage Functionaris gegevensbescherming Gemeente Sluis

Besluit
Kennis te nemen van de notitie en bijbehorende rapportage.
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