Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

12-11-2019

Tijd

9:00 - 13:15 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

Toelichting

Wethouders Poissonnier en Werkman hebben de vergadering om 12.00 uur
verlaten (Zeeland dinsdagmiddag).
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NOTA'S VOOR DE RAAD (OND-BB-ED)

2.a

ED: RV: Voorstel tot afgifte (concept) verklaring van geen bedenkingen

Besluit
1. De gemeenteraad voorstellen om:
a. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het uitbreiden
van snackbar de Kiosk aan de Markt 13A te Oostburg.
b. Te bepalen dat de genoemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen
wordt omgezet in een definitieve verklaring van geen bedenkingen, mits er
geen zienswijzen worden ingediend op het ontwerpbesluit.
c. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.

2.b

BB: RV Voorstel tot het wijzigen van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Sluis 2018

Besluit
1. In te stemmen met de tweede wijziging van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2018 en deze ter vaststelling
voor te leggen aan de gemeenteraad.
2. In te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel en dit aan te bieden
voor de raadscyclus van december 2019.

2.d

Antwoordbrief raadslid de heer Scheppers (woningbouw IJzendijke)

Besluit
1. het college stemt in met de concept brief.
2. De brief laten ondertekenen door de loco burgemeester.
2.e

Terugkoppeling presidium 5 november
1. Cyclus november: de havenverordening is geplaatst op commissie
Ruimte/AB (waarneming door wethouder Ploegaert). De notitie
gebouwenbeheer is geplaatst op de commissie Samenleving/Middelen.
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 5 november 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 5 november 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.2

OND: Overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV

Besluit
1. De vertegenwoordiger laten instemmen met het tijdens de Algemene
vergadering van Aandeelhouders van PZEM NV van 20 december 2019 te
behandelen voorstel om scenario 7 "certificering van de aandelen" verder uit te
werken voor implementatie in 2020.
2. De raad middels voorhangprocedure in de gelegenheid stellen om wensen
en bedenkingen kenbaar te maken.

4.a.3

OND: Implementatie WVGGZ

Besluit
1. Besluiten om invulling te geven aan de implementatie van de Wvggz door:
a. Het meldpunt/meldfunctie, het verkennend onderzoek, het indienen van een
verzoekschrift voor een zorgmachtiging en de communicatie met melder, voor
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de periode januari 2020 tot en met 2023 te beleggen bij het Veiligheidshuis
Zeeland en dit jaarlijks te evalueren en indien nodig bij stellen.
b. Het horen van een betrokkene in relatie tot een besluit voor een
crisismaatregel, in de periode 2020 tot en met 2023 neer te leggen bij de
Maatschappelijk werk/casemanagers Tijdelijk Huisverboden.
c. Het Veiligheidshuis Zeeland en de casemanagers die gaan horen te
autoriseren voor de voor hen vastgestelde profielen in Khonraad.
d. Het opdrachtgeverschap á 0,5 fte (ipv 1) voor de implementatie Wvggz te
beleggen bij het CZW bureau en de implementatiekosten Wvggz via een
subsidiebedrag per jaar te verstrekken aan het CZW Bureau en jaarlijks bij te
stellen op basis van verantwoording en tevens de benodigde capaciteit voor
opdrachtgeverschap jaarlijks te evalueren en zo nodig bij te stellen.
e. Een regionaal projectleider Implementatie Wvggz voor 16 uur per week, in
de periode maart tot en met december 2020, te beleggen bij het CZW Bureau.
f. Het benoemen van een interne procescoördinator Wvggz.
Aan deze 6 punten (a tot en met f) verbindt het college de voorwaarde dat ook
alle andere Zeeuwse gemeenten meedoen.
2. Tevens de volgende besluiten te nemen specifiek voor Sluis:
g. De 1e loco burgemeester te mandateren voor het nemen van een besluit tot
een cisismaatregel.
h. De hiervoor benodigde middelen in 2020 te dekken ten laste van de post
Begeleiding. Voor de jaren 2021, 2022 en 2023 zal dit via de Kadernota als
aanpassing van het meerjarenperspectief worden meegenomen.

4.b.1

BB: Prestatieafspraken Woongoed ZVL

Besluit
1. In te stemmen met het Bod 2020 van Woongoed ZVL op basis van de
Strategische Prestatieafspraken 2016-2020.
2. Wethouder Ploegaert als portefeuillehouder Wonen te machtigen tot
afhandeling, inclusief de ondertekening, hiervan over te gaan.
3. De gemeenteraad over het Bod 2020 informeren

Pagina 3

4.b.2

BB: Scouting Oostburg - subsidieaanvraag bouw botenloods

Besluit
1. De subsidieaanvraag 2019 van de Stichting Scouting Oostburg voor de
nieuwbouw van een botenloods op sportpark van Oostburg te honoreren en
het gevraagde subsidiebedrag van € 7.500 beschikbaar te stellen.
2. Als voorwaarde voor de toekenning van het subsidiebedrag van € 7.500
geldt dat de Scouting Oostburg de huidige botenloods aan de Baljuw
Veltersweg te zijner tijd afbreekt, alles verwijdert en de grond geëgaliseerd
oplevert.
3. Scouting Oostburg antwoorden conform met een brief.
4. Mededeling doen in de commissie Samenleving/Middelen deze avond
(wethouder Werkman zal dit namens wethouder De Feijter verzorgen).
4.b.3

BB: Voorstel met betrekking tot het verlengen van de looptijd van de
overeenkomsten met de inzamelaars van oud papier

Besluit
1. De looptijd van de overeenkomsten met de inzamelaars van oud papier met
één jaar te verlengen, waardoor de looptijd van de overeenkomsten eindigt op
31 december 2020.
2. Besluit dit per brief te verzenden aan de inzamelaars van oud papier,
waarmee de gemeente een overeenkomst heeft.
3. Niet in te stemmen met het voorstel van de inzamelaars om per januari
2020 te gaan werken met de op 1 augustus 2019 met de inzamelaars
gemaakte tariefafspraken en dit besluit per brief te verzenden aan de
vertegenwoordiger van de inzamelaars.

4.c.1

ED: Planschadeverzoek Bld de Wielingen 53-17 Cadzand

Besluit
1. In te stemmen met het definitieve rapport van de onafhankelijke
deskundige.
2. Een tegemoetkoming in de planschade toe te kennen ten bedrage van
€ 2.300 te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 21 januari
2019 tot het moment van uitbetalen.
3. Het door de aanvrager betaalde drempelbedrag van € 500 terug te storten.
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4. Conform de anterieure overeenkomst de tegemoetkoming in de planschade
en de gemaakte kosten inzake de advisering inzake het verzoek tot
tegemoetkoming in de planschade door te berekenen aan de ontwikkelaar.
5. De betrokken partijen per brief informeren over uw besluit.
4.c.2

ED: Beslissing op bezwaar Jungle Fever

Besluit
1. Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschiften bezwaarden
niet ontvankelijk verklaren, voor zover het betrekking heeft op het primaire
besluit voor wat betreft de eindtijd op 7 september 2019.
2. Het bezwaarschrift voor het overige ongegrond verklaren.
3. Het bestreden besluit, zoals gewijzigd, in stand te laten.
4.c.3

ED: Gevolgen uitspraak Raad van State inzake PAS voor gemeente Sluis

Besluit
1. Kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de
stikstofproblematiek.
2. In aanvulling op uw besluit van 24 september 2019 uitgebreide procedures
conform de gestelde uitgangspunten vaststellen.
3. De gemeenteraad en de initiatiefnemers conform uw besluit van
24 september 2019 hiervan op de hoogte te stellen.
4. In afstemming met de portefeuillehouder de mogelijkheden bezien voor
nadere voorlichting aan met name de agrarische sector. Dit gezien de vragen
die het college uit deze sector ontvangt. Concreet wordt daarbij de suggestie
gedaan in samenwerking tussen ZLTO, provincie en gemeente een
informatieavond te organiseren.
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