Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

25-06-2018

Tijd

9:00 - 13:00

3.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 19juni jl

Besluit
De besluitenlijst 19 juni 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.
3.a.2

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 21 juni jl

Besluit
1. De besluitenlijst 21 juni 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.
3.a.3

OND: Contract cateringdiensten in het Atrium van het gemeentehuis
Oostburg

Besluit
1. Voor 1 jaar een (nieuw) contract voor de catering in het Atrium van het
gemeentehuis Oostburg af te sluiten;
2. De periode tot 1 juli 2019 te gebruiken om de mogelijke opties in
beeld te brengen voor exploitatie van de kantine.
3.a.4

OND; Vaststellen Informatie Beveiligings-beleid

Besluit
Het Informatiebeveiligingsbeleid 2018 vast te stellen en de stukken ter
advisering aan de OR ter beschikking te stellen.
3.b.1

BB: Convenant Pilot toegang tot zorg Breskens inzake
gegevensverwerking.

Besluit
In te stemmen met het convenant Pilot toegang tot zorg Breskens inzake
gegevensverwerking.

3.b.2

BB: Verzoek van Warmande om uitbetaling van de toegezegde
bevoorschotting van de Wmo-middelen over de periode 18 juni t/m 31
december 2018.

Besluit
1. In te stemmen met de uitbetaling aan Warmande van de toegezegde
bevoorschotting van de Wmo-middelen over de periode 18 juni t/m 31
december 2018;
b. De raad hierover schriftelijk te informeren.
3.b.3

BB: Voorstel tot verhuur van een werkplek aan Middenstandsvereniging
Sluis in het Belfort te Sluis.

Besluit
1. Medewerking te verlenen aan de verhuur van een werkplek in het
Belfort te Sluis aan Middenstandsvereniging Sluis in de vergaderkamer;
2. Een jaarlijkse huurprijs te hanteren conform het bestaande beleid.
3.b.4

BB: Aanleg voetbalkooi met kunstgras schoolplein OBS Nieuwe Van Dale
Sluis

Besluit
1. Een bedrag uit het lopend budget 2017 ten behoeve van onderhoud en
vervanging speeltoestellen beschikbaar te stellen voor de voetbalkooi met
kunstgras op het schoolplein van OBS de Nieuwe Van Dale in Sluis;
2. Het mogelijk deel vrij te komen bedrag voor de vervanging van de
speeltoestellen op het schoolplein de voormalige openbare basisschool
van Nieuwvliet mede inzetten voor de financiering van de voetbalkooi met
kunstgras bij OBS de Nieuwe Van Dale in Sluis;
3. In overleg met de het restantbedrag van cofinanciering in beeld
brengen;
4. Geen bijdrage beschikbaar te stellen voor een pannakooi op het
sportterrein van vv Breskens;
5. De portefeuillehouder gaat het besluit aan de leerlingen van groep 7/8
van obs de Nieuwe Van Dale toelichten;
6. Het besluit na de toelichting van de portefeuillehouder schriftelijk te
bevestigen met een kopie aan de Stadsraad Sluis.
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3.c.2

ED: vaststelling ontwerpwijzigingsplan 't Molentje 4 IJzendijke

Besluit
1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van het
ontwerpwijzigingsplan;
2. Het gewijzigde ontwerpwijzigingsplan ' 't Molentje 4 IJzendijke' vast te
stellen;
3. Het vastgestelde wijzigingsplan ' 't Molentje 4 IJzendijke' te publiceren;
4. De burgermeester te machtigen om de voorgestelde overeenkomst te
ondertekenen.
3.c.3

ED: Bezwaar tegen het besluit tot het niet in behandeling nemen van een
aanvraag om een omgevingsvergunning voor het overschrijven van de
bouwtitel van de Burchtstraat 14 te Aardenburg naar de
Vleeshouwerstraat ongenummerd te Aardenburg (OV-2017242).

Besluit
De bezwaarde ontvankelijk te verklaren, het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren en het besluit in stand te laten, conform het advies van de
Bezwarencommissie.
3.c.4

ED: Verzoek tot vervangen van de schuur op perceel Ketelaarstraat 1 te
Sint Kruis

Besluit
Medewerking te verlenen aan het vervangen van de bestaande schuur op
basis van de bestaande matenregeling (art. 42.2), onder voorwaarde dat
de oppervlakte en totale inhoud niet wordt overschreden
de eigenaar van het betreffende perceel te informeren dat het toevoegen
van wooneenheden c.q. appartementen zowel voor permanente bewoning
als verblijfsrecreatie op termijn niet meer mogelijk is.
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3.c.6

ED: Pereweg Sint Kruis

Besluit
1. Kennis te nemen van de ingediende inspraakreacties;
2. In te stemmen met de overwegingen en conclusies zoals opgenomen in
de bij dit besluit behorende 'Notitie beantwoording inspraak ten behoeve
van het voorontwerpbestemmingsplan 'Pereweg Sint Kruis';
3. Het voorontwerpbestemmingsplan gewijzigd verder in procedure te
laten brengen als ontwerpbestemmingsplan en volgens de wettelijke
termijn ter inzage leggen;
4. Aanvrager, reclamanten en gemeenteraad schriftelijk op de hoogte
brengen van dit besluit.
3.c.7

ED: Voorstel tot instemmen met de 'Notitie zienswijzen weigeren vvgb
Schoneveld' en de raad voor te stellen de verklaring van geen
bedenkingen definitief te weigeren voor het overschrijden van de
maximale toegestane goothoogte van chalets op het perceel Schoneveld
1 te Breskens

Besluit
1. In te stemmen met de 'Notitie zienswijzen weigeren vvgb Schoneveld';
2. De raad voor te stellen de zienswijzen ongegrond te verklaren de
verklaring van geen bedenkingen definitief te weigeren voor het
overschrijden van de maximale toegestane goothoogte van chalets op het
perceel Schoneveld 1 te Brekens;
3. Reclamanten er schriftelijk van op de hoogte te stellen dat de
zienswijzen worden behandeld tijdens de besluitvormende
raadsvergadering van 5 juli 2018.
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