Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

14-04-2020

Tijd

9:00 - 12:30 uur

Locatie

Belfort, Groote Markt 1 te Sluis

Voorzitter

Burgemeester
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NOTA'S VOOR DE RAAD

Besluit
Raadsvraag Nieuw Gemeentebelang
1. De fractie Nieuw Gemeentebelang heeft vragen gesteld over de COVID-19
situatie, en met name de gevolgen voor ondernemers. De termijn voor
beantwoording loopt 16 april 2020 af.
2. Het college stemt er mee in dat de concept antwoorden per mail verstuurd
worden aan de collegeleden ter reactie/akkoord, zodat deze tijdig uit
kunnen gaan.
2.a.1

OND: RV Vaststelling verordening rechtspositie raads- en commissieleden
gemeente Sluis 2019

Besluit
1. De gemeenteraad voorstellen de verordening rechtspositie wethouders,
raads- en commissieleden gemeente Sluis 2017 in te trekken.
2. De gemeenteraad voorstellen de verordening rechtspositie raads- en
commissieleden gemeente Sluis 2019 vast te stellen.
3. Conform afspraak in het presidium d.d. 7 april 2020 het dossier nu alvast
toesturen aan de fractievoorzitters, met de vraag of er behoefte is aan
technische toelichting.
2.b.1

BB: RV Vaststellen Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0)

Besluit
1. De Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) als college vaststellen.
2. Instemmen om de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) aan te bieden
aan de gemeenteraad ter vaststelling in de cyclus van mei 2020.

3. Naar aanleiding van: bij collegebesluit van 3 juli 2018 is bepaald dat de
genoemde kosten ten laste komen van de post Duurzaamheid.
2.b.2

BB: Voorstel tot het wijzigen van de Algemene Subsidieverordening Gemeente
Sluis 2015

Besluit
1. De resultaten van de enquêtes voor kennisgeving aannemen.
2. Instemmen met het verwerken van de twee voorgestelde technische
aanpassingen in de eerste wijziging van de Algemene Subsidieverordening
Gemeente Sluis 2015.
3. Deze eerste wijziging aanbieden voor de raadscyclus van mei 2020 (datum
raadsvoorstel hierop aanpassen).
4. De wijzigingen communiceren via het ZVA, de gemeentelijke website en in
de subsidiebeschikkingen 2021. Daarbij bekendheid geven aan de
verordening in het algemeen (waaronder leefbaarheidsfonds) en de 10
criteria in het bijzonder.
2.c.1

Afsprakenlijst presidium 7 april 2020

Besluit
1. Digitaal vergaderen:
a. Vanavond vindt er om 18.30 uur een instructiebijeenkomst plaats voor
de raadsleden die hier behoefte aan hebben.

2.c.2

Voorbereiding commissie 14 april

Besluit
1. Bij de besluitvormende raadsvergadering (A-stukken) zullen aanwezig zijn:
de burgemeester, wethouders De Feijter, Poissonnier en Ploegaert, en de
secretaris.

2.c.3

Ditigale presentatie inwonersonderzoek

Besluit
1. Het college stemt in met de digitale presentatie van het
inwonersonderzoek. Deze mag doorgeleid worden naar de gemeenteraad.
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2. De verzending aan de raad voorzien van een begeleidende tekst waarin het
informatieve karakter van de presentatie en de mogelijkheid tot het stellen
van vragen benoemd worden.
2.c.4

Handboek digitaal vergaderen

Besluit
Het college neemt kennis van het Handboek virtueel vergaderen.
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 7 april 2020

Besluit
De besluitenlijst d.d. 7 april 2020 (openbare besluiten) vaststellen.
4.b.1

BB: Voorstel tot herziening overeenkomst strandbewaking

Besluit
1. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst strandbewaking voor 2020
t/m 2022, met optionele verlenging van twee keer één jaar t/m 2024.
2. In te stemmen met een verhoging van de vergoeding aan RSG Safety voor
(materiaal voor) uitvoering van de strandbewaking.
3. In te stemmen met de werkafspraken bewakingsseizoen 2020.
4.c.1

ED: Afhandeling bezwaarschrift, gericht tegen dwangsom- en invorderingsbesluit eigenaresse van het perceel Westlangeweg 1A-250 te Hoofdplaat

Besluit
Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften:
1. De eigenaresse van het perceel Westlangeweg 1A-250 ontvankelijk te
verklaren in haar bezwaarschrift.
2. Dit bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
3. De bestreden besluiten in stand te laten.
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4.c.3

ED: Brief aan de ondernemers die Tozo inkomensondersteuning ontvangen

Besluit
1. Het college stemt in met de verzending van bijgaande brief aan de
ondernemers die Tozo inkomensondersteuning ontvangen.
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