Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

07-05-2019

Tijd

9:00 - 13:30 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

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

2.a.2

OND: RV 7e programmawijziging 2019

Besluit
1. In stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 7e
programmawijziging 2019 en deze aanbieden aan de raad voor besluitvorming
in de raad van 29 mei 2019.
2. De 7e taakveldenwijziging 2019 vaststellen, met dien verstande dat het
college vraagt of de genoemde dekking van de € 38.000 (openbaar groen)
aansluit bij de tekst uit het raadsvoorstel (reserve Onderhoud gebouwen).
Wethouder Werkman krijgt mandaat om dit indien nodig aan te passen.
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

5.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 30 april 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 30 april 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
5.a.2

OND: Algemene Vergadering van Aandeelhouders PZEM N.V. van 29 mei 2019

Besluit

1. De gemeentelijke vertegenwoordiger te machtigen om tijdens de Algemene
vergadering van Aandeelhouders van PZEM N.V. van 29 mei 2019 in te
stemmen met de te behandelen voorstellen.
2. De vergaderstukken ter kennisname aan te bieden aan de commissie
Samenleving/Middelen van 14 mei 2019.
5.a.3

OND: Financiële stukken Sabewa Zeeland

Besluit
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van Sabewa Zeeland en het
begeleidend schrijven.
2. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2019.
3. Kennis te nemen van de programmabegroting 2020 van Sabewa Zeeland en
het begeleidend schrijven.
4. In te stemmen met het aanbieden van de financiële stukken met bijbehorend
raadsvoorstel.
5.a.4

OND: Intern controleplan 2019

Besluit
Instemmen met het interne controleplan 2019.
5.b.1

BB: Plan van Aanpak gemeentelijke gebouwen

Besluit
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorgestelde plan van
aanpak gemeentelijke gebouwen.
2. Tot het moment dat nieuw beleid is vastgesteld, de duur van te verlengen of
nieuwe overeenkomsten te bepalen op maximaal 1 jaar.
3. Bij partijen die reeds toezeggingen hebben ontvangen voor meerjarige
contracten per situatie beoordelen (en beargumenteren) hoe daarmee om te
gaan. Een overgangsbeleid is niet nodig.
5.c.1

ED: Afzien van handhaving, gericht tegen Oostburgse eigenaar camper

Besluit
1. De klagers over en de eigenaar van de camper die langs de Kroonwijksingel
te Oostburg geparkeerd staat te berichten dat u niet handhavend optreedt
tegen het parkeren van die camper.
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2. Concept antwoordbrief in overleg met de burgemeester nog iets
verduidelijken.
5.c.2

ED: Overeenkomst bij wijzigingsplan Stampershoekweg 6 Oostburg

Besluit
In te stemmen met het sluiten van de overeenkomst.
5.c.3

ED: Principeverzoek Europastraat Breskens

Besluit
1. In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de realisatie
van een fitnesscentrum in combinatie met een bedrijfswoning op het perceel
van de voormalige katholieke basisschool te Breskens (kadastraal bekend als
Oostburg, EB 2979).
2. In principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie van
appartementen binnen het fitnescentrum.
3. In principe bereid te zijn af te wijken van de hoofdregel dat verkoop van
gemeentelijk vastgoed een openbaar karakter dient te hebben en 1 op 1 zaken
te doen met initiatiefnemer.
5.c.4

ED: Voorstel tot deelname aan prestatieonderzoek winkelgebieden

Besluit
Deel te nemen en bij te dragen aan het prestatieonderzoek Zeeuwse
winkelgebieden.
5.c.5

ED: Invordering dwangsom ten laste van de eigenaar van het percelen Grote
Kade 2 en 3 te Breskens en vervolg handhavingstraject

Besluit
1. De verbeurde dwangsom in te vorderen van de eigenaar van het percelen
Grote Kade 2 en 3 te Breskens.
2. De eigenaar een nieuwe last tot het verwijderen van de illegale
terrasschotten op te leggen, en hieraan een dwangsom ineens te verbinden.
Een begunstigingstermijn van twee weken te hanteren.

Pagina 3

5.c.6

ED: Principeverzoek Dorpsstraat 89B Breskens

Besluit
1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van 18 garageboxen
en 14 opslagunits op het adres Dorpsstraat 89B in Breskens.
2. Initiatiefnemer op de hoogte te stellen door middel van bijgevoegde brief.
5.c.7

ED: Principeverzoek Mariastraat 42 Cadzand

Besluit
1. Het college neigt er naar een contrair besluit te nemen door 1 jaar
vrijstelling te verlenen aan dit verzoek, onder voorwaarde dat de directe
omgeving hiertegen geen bezwaar heeft.
2. Wethouder Ploegaert krijgt de ruimte dit potentieel contraire besluit nader
met de afdeling te bespreken c.q. zich nader te laten informeren over
eventuele consequenties in relatie tot de provinciale pilot arbeidsmigranten.
Terugkoppeling hierop verzorgen aan het college per mail en/of in de
collegevergadering op 14 mei 2019.
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