Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum
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Tijd

9:00 - 13:00

3

NOTA'S OPENBAAR

3.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 27 februari 2018

Besluit
De besluitenlijst van 27 februari 2018 (openbare besluiten) vast te
stellen.
3.a.2

OND: Risico Inventarisatie en Evaluatie buitendienst

Besluit
1. Positief te besluiten over de risico inventarisatie en evaluatie gemeente
Sluis Buitendienst met bijbehorende plan van aanpak;
2. Voorgenomen besluit samen met de Risico Inventarisatie en Evaluatie
en bijbehorend plan van aanpak ter instemming aan te bieden aan de
ondernemingsraad;
3. Na instemming van de ondernemingsraad het voorgenomen besluit als
definitief te beschouwen en de medewerkers hierover in kennis te stellen
door publicatie op het intranet (postbus 27).
3.b.1

BB: Instandhoudingsbijdrage Emergis

Besluit
1. In te stemmen met Instandhoudingsbijdrage voor Emergis
2. In te stemmen met de bijdrage voor 2017
3.b.2

BB: Nota brief nieuwe stemmers gemeenteraadsverkiezingen 2018

Besluit
1. In te stemmen met de informatie brief die verstuurd wordt naar
stemgerechtigden die voor de eerste keer mogen stemmen voor de
gemeenteraadsverkiezingen;
2. Kennis te nemen van de overige inzet richting jongeren in het kader
van de gemeenteraadsverkiezingen 2018;
3. Bij de volgende verkiezingen tevens Facebook te benutten door
bijvoorbeeld een advertentie te plaatsen om jongeren hiermee te
bereiken.
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3.b.3

BB: voorstel betreffende motie SGP-fractie van Reimerswaal inzake reactie
op Staat van Zeeland 2017

Besluit
1. De motie voor kennisgeving aan te nemen;
2. De motie door tussenkomst van de commissie Samenleving/Middelen
ter kennis van de gemeenteraad te brengen.
3.b.4

BB: Voorstel tot opstellen nieuw basisrioleringsplan+ (BRP+) gemeente
Sluis

Besluit
1. In te stemmen met het opstellen van een nieuw basisrioleringsplan+
(BRP+) Gemeente Sluis;
2. Opdracht te verlenen voor het opstellen van een basisrioleringsplan+
(BPR+).
3.b.5

BB: Strandje Hoofdplaat

Besluit
1. Kennis te nemen van de stand van zaken rond het
haalbaarheidsonderzoek voor de heraanleg van het strandje Hoofdplaat;
2. In te stemmen met de heraanleg van het strandje Hoofdplaat binnen
het door de raad beschikbaar gestelde investeringsbedrag en dit bedrag
als subsidie beschikbaar te stellen aan de dorpsraad Hoofdplaat.
3.c.1

ED: Invordering dwangsom van de eigenaar van het perceel Magdalenehof
5 te Sluis

Besluit
De verbeurde dwangsom in te vorderen van eigenaar van het perceel
Magdalenehof 5 te Sluis.
3.c.2

ED: Invordering dwangsom van de eigenaresse van het perceel Boulevard
38 te Breskens

Besluit
De verbeurde dwangsom in te vorderen van de eigenaresse van het
perceel Boulevard 38 te Breskens.

