Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

03-07-2018

Tijd

9:00 - 13:00

3.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 25 juni 2018

Besluit
De besluitenlijst 25 juni 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.
3.a.2

OND: Zomerreces college

Besluit
Het "Mandaatbesluit collegebevoegdheden zomer 2018" vast te stellen en
te publiceren.
3.a.3

OND: 6e programmawijziging 2018 en 7e taakveldenwijziging 2018

Besluit
1. De 7e wijziging van de taakveldenraming 2018 vast te stellen;
2. De 6e wijziging van de programmabegroting 2018 voor kennisgeving
aan te nemen en aan te bieden aan de raad van 5 juli aanstaande.
3.b.1

BB: Ontwerp Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022

Besluit
Kennis te nemen van het Ontwerp Milieuprogramma 2018-2022;
3.b.2

BB Indexering huurtarieven voor de sport- en sociaal-culturele
accommodaties per 1 juli 2018.

Besluit
1. Kennis te nemen van de inhaalslag huurtarieven gemeentelijke sporten sociaal-culturele accommodaties;
2. De huurtarieven vanaf 1 juli 2018 jaarlijks te indexeren met de CBSconsumentenprijsindex;
3. Voor het verenigingsjaar 2018/2019 de huurtarieven met 2% te
verhogen;
4. De gebruikers cq. huurders van de gemeentelijke accommodaties
schriftelijk te informeren over de jaarlijkse indexering van de
huurtarieven;

5. De raad hierover schriftelijk te informeren.
3.b.3

BB: Onderzoek cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning 2017.

Besluit
1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek cliëntervaring
Wet maatschappelijke ondersteuning 2017;
2. De resultaten van het onderzoek ter informatie aan te bieden aan de
raad;
3. De resultaten van het onderzoek ter informatie aan te bieden aan de
Raad voor maatschappelijke ondersteuning;
4. De resultaten van het onderzoek cliëntervaring Wmo uploaden via
www.waarstaatjegemeente.nl;
5. De RMDO en de Raad voor Sociale Zaken hierover schriftelijk te
informeren.
3.b.4

BB: plan van aanpak herziening gemeentelijk beleid zonneparken
buitengebied

Besluit
1. Vaststellen van het plan van aanpak en de planning voor de herziening
van het gemeentelijk beleid omtrent zonneparken in het buitengebied en
in te stemmen met de projectgroep;
2. Het plan van aanpak agenderen op de agenda van commissie R/AB van
september.
3.b.5

BB: Plan van aanpak voor de Regionale Energiestrategie (RES)

Besluit
1. Vaststellen van het plan van aanpak voor de ontwikkeling van een
Regionale Energiestrategie;
2. Instemmen met de voorgestelde bestuurlijke en ambtelijke
vertegenwoordiging;
3. Instemmen met de dekking van de kosten vanuit het budget
duurzaamheid;
4. Deze afspraken te bevestigen middels een nader vast te stellen regioovereenkomst;
5. Besluit ter kennisname in commissie Ruimte/AB aan te bieden.
3.b.6

BB: Brief gemeente Vlissingen nieuwe aanbieder Beschermd Wonen.

Besluit
1. Het aangaan van de Basisovereenkomst Beschermd Wonen met
Stichting MGB Hulpverlening;
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2. Het aangaan van de deelovereenkomst Beschermd Wonen met Stichting
MGB Hulpverlening;
3. Het verlenen van volmacht aan de verantwoordelijk wethouder van de
gemeente Vlissingen voor het ondertekenen van de Basis- en
deelovereenkomst Beschermd Wonen, namens de gemeente Sluis.
4. Het verlenen van mandaat aan de verantwoordelijk wethouder van de
gemeente Vlissingen tot het (ongewijzigd) aangaan van de
Basisovereenkomst Beschermd Wonen en (ongewijzigd) aangaan van de
deelovereenkomst Beschermd Wonen 2018-2019;
5. Het verlenen van volmacht aan de verantwoordelijk wethouder van de
gemeente Vlissingen voor het ondertekenen van de Basis- en
deelovereenkomst Beschermd Wonen, namens de gemeente Sluis, als zich
in de looptijd van de overeenkomst nieuwe zorgaanbieders melden.
3.b.7

BB: Procedures Roompot

Besluit
1. De onderlinge afstand van bijgebouwen en hoofdgebouwen vast te
stellen op 3 meter en deze afstand te hanteren als algemeen
uitgangspunt bij het maken van een kwaliteitsslag;
2. Dit standpunt te betrekken bij het besluit op het bezwaarschrift
dienaangaande;
3. De voorgestelde beeldkwaliteiten uit de notitie 'kwaliteitsinrichting
campingvelden', zoals kortgesloten met de commissie Ruimtelijke
Kwaliteit, in deze als uitgangspunt te hanteren.
3.c.1

ED: addendum overeenkomst landschappelijke inpassing Bewester Eede 3
Sluis

Besluit
In te stemmen met de wijziging van artikel 4 van de overeenkomst (d.d.
30 oktober 2012) gesloten voor het overschrijden van het bouwvlak en
realisatie landschappelijke inpassing op het perceel Bewester Eede 3 te
Sluis.
3.c.2

ED: Addendum overeenkomst landschappelijke inpassing
Scherpbierseweg 20 Groede

Besluit
In te stemmen met de wijziging van artikel 4 van de overeenkomst (d.d.
23 november 2012) gesloten voor het overschrijden van het bouwvlak
(afwijken bestemmingsplan) en realisatie landschappelijke inpassing op
het perceel Scherpbierseweg 20 te Groede.
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3.c.3

ED: Lampzinspolder Nieuwvliet-Bad

Besluit
1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Lampzinspolder Nieuwvliet-Bad' in
procedure te brengen;
2. Geen milieu effect rapportage procedure te doorlopen omdat uit
onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van significante negatieve
effecten;
3. De gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren.
3.c.4

ED: Parapluplan Archeologie gemeente Sluis

Besluit
1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan Archeologie, gemeente
Sluis' in procedure te brengen;
2. De gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren.
3.c.5

ED: principeverzoek Oostburg Molenberg 3

Besluit
1. De bereidheid uit te spreken voor planologische medewerking aan het
transformeren van het voormalig kerkgebouw Molenberg 3 te Oostburg
naar maximaal 2 woningen;
2. Dit besluit schriftelijk kenbaar te maken aan de verkoper+
3. De raad hierover schriftelijk te informeren.
3.c.6

ED:addendum overeenkomst landschappelijke inpassing Kokersweg 5
Zuidzande

Besluit
In te stemmen met de wijziging van artikel 3 van de overeenkomst
(d.d.17 mei 2016) gesloten voor de realisatie van een nieuwe
economische drager en bijbehorende landschappelijke inpassing op het
perceel Kokersweg 5 te Zuidzande.
3.c.7

ED Zienswijzen en omgevingsvergunning Duinplein Oost

Besluit
1. De zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
2. In te stemmen met de "Zienswijzennota Ontwerp
Omgevingsvergunning Duinplein Oost" van 18 april 2018;
3. De ruimtelijke onderbouwing bouwplan Duinplein Oost vast te stellen;
4. De omgevingsvergunning in mandaat te verlenen nadat de anterieure
overeenkomst is ondertekend door beide partijen;
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5. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn
verzekerd;
6. In te stemmen met de inhoud van de concept anterieure
overeenkomst;
7. De indieners van de zienswijzen schriftelijk te informeren over de
beantwoording van de zienswijzen;
8. Op basis van de aanmeldnotitie milieu effect rapportage vast te stellen
dat er geen noodzaak bestaat tot het doorlopen van een volledige milieu
effect rapportage-procedure;
9. De raad hierover schriftelijk informeren.
3.c.8

ED:Last onder dwangsom in verband met distels op het perceel
Isabellapolder 3 te Aardenburg.

Besluit
Handhavend op te treden tegen de eigenaar van het perceel aan
Isabellapolder 3 te Aardenburg in verband met distels.
3.c.9

ED: Voorstel tot het realiseren van een permanente bushalte langs de
N61, ter hoogte van de rotonde ten zuidwesten van IJzendijke

Besluit
1. In te stemmen met het concept-ontwerpbestemmingsplan 'Bushalte
IJzendijke';
2. De provincie er op te wijzen dat de grondoverdracht Staatsbosbeheer
geregeld moet zijn voor vaststelling van het bestemmingsplan;
3. Het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen, na voorafgaande
bekendmaking, in het kader van de zienswijzenprocedure als bedoeld in
afd. 3.4 Awb, nadat overeenstemming is over punt 3 en 4;
4. De gemeenteraad schriftelijk te informeren over de start van de
zienswijzenprocedure;
5. In te stemmen met het aanbod van de provincie om verlichting aan te
brengen langs de Vestingweg, mits Rijkswaterstaat akkoord gaat, en de
kosten gelijkmatig te verdelen;
6. De dekking voor de gemeentelijke kosten ten lasten brengen van het
budget onderhoud wegen/verlichting.
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