Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

22-10-2019

Tijd

9:00 - 13:00 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

02

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

02.a.1

OND: Basisvisie "Afscheid nemen en herinneren"- begraven en gemeentelijke
begraafplaatsen

Besluit
1. Het college besluit:
a. De stukken op commissieniveau aanbieden, met het voorstel vrij te geven voor
burgerparticipatie.
b. In deze fase geen voorkeursvariant uitspreken.
c.. Verdere besluitvormingsproces: na de periode van burgerparticipatie wordt (op
basis van de opbrengsten uit deze participatie) een document opgesteld dat
opnieuw aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Dit met het voorstel het
document vrij te geven voor formele inspraak.
02.a.2

OND: Brief gemeenteraad toezending 32 maatregelen Sociaal Domein

Besluit
In de brief tot uitdrukking brengen dat het document ter informatie wordt
aangeboden, en dat hierover op gezette tijden terugkoppeling aan de commissie
zal plaatsvinden.

02.b.1

BB Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2019 - 2023 (2)

Besluit
1. Het college besluit
a. In te stemmen met de Regiovisie Aanpak huiselijke geweld en
kindermishandeling Zeeland 2019-2023 "Voor een toekomst zonder geweld" en
het meerjarige uitvoeringsprogramma.
b. Deze stukken ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad in de cyclus
van november 2019.
02.b.2

Gemeenteraad beantwoording vragen Grondstoffenplan

Besluit
Het college bekrachtigt achteraf het besluit dat op 17 oktober 2019 per mail
genomen is om in te stemmen met de concept antwoordbrief aan de
gemeenteraad over het Grondstoffenplan.
02.b.3

Concept antwoord op de technische vragen van GroenLinks over huisvesting
tijdelijke werknemers

Besluit
1. Het college stemt in met het concept antwoord aan de fractie Groen Links.
03.c.6

Periodiek overleg RMDO

Besluit
1. Het college opteert voor de datum van 3 december 2019 van 15.00 tot 16.00
uur.
04

NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

04.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 15 oktober 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 15 oktober 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
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04.a.4

OND: voorstel tot aanschaf eIDAS en eHerkenning

Besluit
1. Het college besluit:
a. In te stemmen met de aanschaf van eIDAS en eHerkenning als elektronische
identificatiemiddelen voor één jaar.
b. eIDAS en eHerkenning onder te brengen in het content management systeem
van Green Valley.
04.b.1

BB Verplaatsing dorpshuisactiviteiten naar voormalige basisschool Zuidzande
(02).

Besluit
1. Het verplaatsen van de dorpshuisactiviteiten naar het voormalige
schoolgebouw.
2. Het niet uitvoeren van de geplande vervangingswerkzaamheden (dak en
kozijnen) aan MFC De Zevendraaier.
3. De financiële consequenties van deze nota in een begrotingswijziging te
verwerken zodra de begroting 2020 is vastgesteld.
4. Het voordelige structurele resultaat in mindering te brengen op de stelpost
verkoop gemeentelijke eigendommen.
5. Het maken van concrete afspraken met de dorpsraad aangaande het beheer en
de exploitatie van de dorpshuisvoorziening.
6. Het herbestemmen of afstoten van MFC De Zevendraaier (t.z.t. nader advies
door afd. Beheer).
7. Het informeren van de dorpsraad m.b.t. onderhavige besluit (in afstemming
met mevrouw Verweij).
8. In de eerstvolgende reguliere vergadering van de Commissie
Samenleving/Middelen mededeling te doen van de verplaatsing.
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