Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

21-05-2019

Tijd

9:00 - 13:30 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

Toelichting

Wethouders Van de Vijver en Ploegaert hebben de vergadering om resp.
11.30 uur en 12.30 uur verlaten (Zeeland dinsdagmiddag VZG).
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NOTA'S VOOR DE RAAD (OND-BB-ED)

2.A.1

BB: RV Voorstel tot het vaststellen van het GRP 2020-2024

Besluit
1. Het vGRP 2020-2024 ter besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad zodat het in de besluitvormende raadsvergadering van 27 juni
2019 vastgesteld kan worden.
2. De raad voor te stellen de rioolheffing voor gezinnen en grootverbruikers,
gedurende de komende 5 jaar, jaarlijks structureel te verhogen met en de
inflatiecorrectie (het op dat moment geldende).
3. De tekorten voor de zorgplicht afvalwater, hemelwater en grondwater
dekken ten lasten van de tariefegalisatievoorziening rioolheffing.
4. Wethouder Van de Vijver en de secretaris krijgen mandaat om in het concept
raadsvoorstel enkele laatste tekstuele aanpassingen door te voeren.
2.A.2

BB: RV Groede Molenstraat geen onttrekking openbaarheid

Besluit
1. Het voorstel over het niet overgaan tot het starten van een
voorbereidingsprocedure tot onttrekking aan de openbaarheid van een
gedeelte aan de Molenstraat 26 te Groede, voorleggen aan de gemeenteraad in
zijn vergadering op 27 juni 2019, na instemming van de commissie Ruimte/AB
op 18 juni 2019.

2. Wethouder Van de Vijver en de secretaris krijgen mandaat om het concept
raadsvoorstel tekstueel af te ronden (onder andere AVG-proof en toevoegen
samenvatting).
2.A.3

BB: RV Voorstel tot het vaststellen van het Zeeuws-Vlaamse plan "Buiten de
lijnen.

Besluit
1. In te stemmen met het Zeeuws-Vlaamse plan "Buiten de lijnen, een integrale
persoonsgerichte aanpak voor mensen in een sociaal-maatschappelijk
kwetsbare positie".
2. Dit plan ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad in de cyclus
van juni (toevoegen aan de bestuurlijke jaaragenda). In het concept
raadsvoorstel de laatste zin van de financiële paragraaf schrappen.
3. Bijgevoegde conceptbrief aan de Rmdo te versturen, met dien verstande dat
hierin wordt toegevoegd dat het college de zorg van de Rmdo deelt (zoals ook
verwoord in het advies aan het college).
2.A.4
2.A.5

BB: RV Programmabegroting 2020-2023 en de Visie van de GGD Zeeland.

Besluit
1. In te stemmen met de Programmabegroting 2020-2023 van de GGD
Zeeland.
2. De GGD Zeeland hierbij de volgende aandachtspunten mee te geven:
2.1. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2021 zorgt de GGD Zeeland
voor:
2.1.1. Een tijdige en goede afstemming met de 13 gemeenten over haar
ambities op beleidsniveau en betrekt hierbij het Provinciaal Ambtenaren
Overleg (PAO).
2.1.2. Een nauwe samenwerking met het PAO en de Begeleidingscommissie(BC)
GGD Zeeland bij de doorontwikkeling van het helder formuleren van de
SMART-gestelde doelstellingen en -resultaten van GGD in de
Programmabegroting 2021.
2.1.3. Een overzicht waarin de jaarrekeningcijfers van het afgelopen jaar en de
cijfers van het huidige begrotingsjaar zijn opgenomen.
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2.2. Bij de 1e Bestuursrapportage dient de GGD Zeeland, voor het tekort op de
salarislasten en de bezuinigingstaakstelling, een plan van aanpak te
presenteren.
2.3. Voor de taak Veilig Thuis zorgt de GGD Zeeland voor een aparte
kostenraming.
3. Kennis te nemen van de visie van de GGD Zeeland.
4. In te stemmen met het aanbieden van de Programmabegroting 2020-2023
en de visie van de GGD Zeeland in de raadscyclus van juni 2019. In het concept
raadsvoorstel bij het onderdeel begroting (paragraaf Bedrijfsvoering) een
passage toevoegen met het standpunt/besluit van het college ten aanzien van
huisvesting en voorziene samenwerking met o.a. VRZ.
5. Wethouder Werkman en de secretaris krijgen mandaat om het het
raadsvoorstel af te ronden (beslispunt 4 + opnemen definitieve tabel).
2.A.6

BB: RV Herziening visiedocument Krachtig verbonden

Besluit
1. Het procesvoorstel voor de herziening van het visiedocument en de evaluatie
van Krachtig verbonden via een notitie aan te bieden aan de raadsbrede
commissie op 25 juni aanstaande. Het college gaat er daarbij van uit dat het
voorstel op inhoud aansluit bij de aanvalsplannen (sociaal domein + wonen) en
andere plannen die al lopende zijn.
2. Het procesvoorstel toe te lichten aan de hand van bijgevoegde presentatie.
3. De commissie daarbij te bevragen op de rol die de raad c.q. commissie op
zich wil nemen ten aanzien van het genoemde proces.
4. Op het moment dat de stukken (na behandeling in het presidium)
vrijgegeven worden aan de gemeenteraad, deze ook ter kennis brengen van de
OR.
2.B.1

ED: RV Vaststelling bestemmingsplan Oudelandseweg 2 Retranchement

Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Oudelandseweg 2 te
Retranchement conform bijgaand conceptvoorstel ongewijzigd vast te laten
stellen.
2. In te stemmen met bijvoegde anterieure overeenkomst.
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2.B.2

ED: RV Vaststelling bestemmingsplan Platteweg 4 Retranchement

Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Platteweg 4 te
Retranchement gewijzigd vast te laten stellen. Onderwerp toevoegen aan
bestuurlijke jaaragenda.
2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst.
2.B.3

ED: RV Principeverzoek Platteweg 2 Retranchement

Besluit
1. Enkel in principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de
realisatie van een restaurant met gastenverblijf op het perceel Platteweg 2
Retranchement voor zover het passend is binnen de bestaande beleidskaders
ten aanzien van de Nieuwe Economische Drager-regeling.
2. In principe medewerking om op grond van de ruimte voor ruimte regeling
maximaal één wooneenheid toe te voegen, mits minimaal 500m² aan
detonerende bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.
4

NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.A.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 14 MEI 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 14 mei 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.A.2

OND: Aanwijzen heffingsambtenaren gemeentelijke belastingen

Besluit
Het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaren gemeentelijke belastingen 2019
conform bijlage bij de nota vaststellen.
4.B.1

BB: Zeeuwse Regiekaart en (de)secaleren

Besluit
1. Vaststellen van de Zeeuwse regiekaart (de-)escaleren.
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2. Instemmen met het implementatievoorstel van de Zeeuwse regiekaart
(de-)escaleren en het beschikbaar stellen van de benodigde financiële
middelen vanuit het Transformatiefonds Zeeland (2018-2020).
3. Instemmen met borging van de Zeeuwse regiekaart door de lokale toegang,
(beleids-)adviseurs Sociaal Domein/Zorg en Veiligheid, in samenwerking met
het Veiligheidshuis Zeeland.
4. Instemmen met het opnemen van de Zeeuwse regiekaart (de-)escaleren in
de subsidieverordening en inkoopvoorwaarden vanaf 2020.
5. Besluit ter informatie aan de OR bezorgen.
4.B.2

BB: Verlenging pilot algemene voorziening Travalje Subiet.

Besluit
1. De pilot algemene voorziening Travalje Subiet met 9 maanden te verlengen
tot 31 december 2019.
2. De hiermee gemoeid gaande kosten ad € 9.000 per maand (totaal € 81,000)
te dekken ten laste van de post Wmo begeleiding.
3. Naar aanleiding van: de burgemeester nader informeren over de achtergrond
van Travalje Subiet.
4.B.3

BB Inspraakreactie herziening bekostigingssystematiek VO

Besluit
1. Actieve steun geven aan de Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen bij de
verzending van hun reactie op het rapport van de Commissie Dijkgraaf en de
reactie van minister Slob daarop, waarin de Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen
enerzijds de conclusies uit het rapport onderschrijft en daarnaast pleit voor
een structurele vangnetregeling en/of maatwerkregeling voor 'de laatste brede
scholengemeenschap' in een krimpgebied met grote reisafstanden en beperkte
OV-voorzieningen.
2. Een afschrift van de brief van het VO Zeeuws-Vlaanderen (met bijbehorende
bijlage / notitie) ter kennisname doen toekomen aan de Commissie
Samenleving / Middelen en aan de OR.
4 .C.1

ED: Voorstel tot het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische
voertuigen en een AIP aan de 1e Zandstraat en een AIP aan de Haven Westzijde
te Breskens

Besluit
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1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel
2 Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een
parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en een AIP (Algemene Invaliden
Parkeerplaats) op het parkeerterrein aan de 1e Zandstraat en een AIP aan de
Haven Westzijde te Breskens.
2. Bekendmaking publiceren.
4.C.2

ED: Principeverzoek Ringdijk Zuid 10 Cadzand

Besluit
1. In principe geen medewerking te verlenen aan de verplaatsing van het
bouwvlak op het perceel Ringdijk Zuid 10 te Cadzand.
2. Initiatiefnemers hiervan op de hoogte stellen door middel van bijgevoegde
conceptbrief.
4.C.3

ED Voorstel tot het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische
voertuigen en een AIP nabij de jachthaven aan de Blv. de Wielingen te
Cadzand-Bad

Besluit
1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel
2 Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een
parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en een AIP (Algemene Invaliden
Parkeerplaats) nabij de jachthaven aan de Boulevard de Wielingen te CadzandBad.
2. Bekendmaking publiceren.
4.C.4

ED: Verlenging overeenkomst inzake inhuur BOA medewerkers ZeeuwsVlaanderen

Besluit
Aanhouden
1. Dossier aanvullen met de overeenkomst.
2. In het BW advies de financiële paragraaf toevoegen, en aangeven dat
stukken ter informatie aan de OR worden aangeboden.
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4.C.5

ED: Vervolg handhavend optreden T.F. Blankenstraat 10 te Breskens

Besluit
1. Wethouder Ploegaert en de secretaris lichten de verkregen antwoorden op
hun vragen op het voorblad toe.
2. Met inachtneming van deze informatie wordt vervolgens besloten om het
dwangsombesluit van 20 maart 2018, ten laste van de eigenaar van het perceel
Thijs Feddo Blankenstraat 10 te Breskens, in te trekken.
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