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Datum
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Locatie
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Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 29 oktober 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 29 oktober 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.2

OND Consultatie voorlopige bestuurlijke opdracht verkenning samenwerking
tussen de GGD, RUD en VRZ

Besluit
1. Instemmen met de aangereikte voorlopige bestuursopdracht, waarbij
nadrukkelijk wordt aangetekend dat "samenwerken geen doel op zich is".
2. Voor de uit te werken samenwerkingsscenario’s een concreet toetsingskader
vaststellen, bestaande uit:
a. Optimaliseren van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten.
b. Verlagen van de kosten voor de deelnemende partijen binnen de
samenwerking.
c. Bieden van continuïteit door het verminderen van de organisatorische
kwetsbaarheid.
3. Voor ieder uit te werken samenwerkingsscenario een model aanreiken op
basis waarvan de algemeen besturen op actieve wijze en op structurele basis
bij de samenwerkingsorganisaties(s) betrokken worden en blijven.
4. De uit te werken samenwerkingsscenario’s in eerste aanleg primair
beoordelen aan de hand van het geschetste toetsingskader. Een eventueel

huisvestingsvraagstuk komt pas daarna aan de orde en is volgend aan het
gekozen voorkeursscenario.
5. Mee te geven dat de algemeen besturen van de deelnemende partijen in de
samenwerking een besluit wordt gevraagd over het uiteindelijke voorstel.
6. De aangereikte "Informatiebrief verkenning samenwerking GGD, RUD en
VRZ", als ook de overige elementen uit dit voorstel, integraal aan de
gemeenteraden voorleggen.
4.a.3

OND: Tarievenlijst privaatrechtelijke heffingen

Besluit
1. De tarieven met ingang van 1 januari 2020 vaststellen conform bijgaande
lijst privaatrechtelijke heffingen.
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4.b.1

BB: Afsprakendocument beschikbaarheid van wegen

Besluit
1. Besluiten om in te stemmen met de Zeeland breed geformuleerde afspraken
zoals omschreven in het afspraakdocument ‘beschikbaarheid van wegen in de
Provincie Zeeland’.
2. De wethouder Verkeer en Vervoer, mevrouw M.P.E. de Feijter, te machtigen
om het afspraakdocument te (mogen) ondertekenen op donderdag 7 november
2019 tijdens het bestuurlijk Provinciaal Overleg Verkeer en Vervoer (POVV) in
het Provinciehuis te Middelburg tezamen met alle andere wegbeheerders in
Zeeland, op grond van het onderliggende B&W-besluit waarbij is ingestemd
met het betreffende afspraakdocument.
4.b.2

BB: Benoeming leden Adviescommissie Recreatie & Toerisme

Besluit
1. Het college besluit:
a. In te stemmen om de leden van de Adviescommissie Recreatie & Toerisme
(opnieuw) te benoemen voor een periode van vier jaar en deze benoeming
kenbaar de maken aan de adviescommissie middels de brief in bijlage 2.
b. In te stemmen om de gemeenteraad te informeren over de nieuwe
samenstelling van de Adviescommissie Recreatie & Toerisme middels de brief.
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4.c.1

ED: Wijzigen omgevingsvergunningen legalisatie volkstuinen
Veerhoekpolderweg Oostburg

Besluit
1. De verleende omgevingsvergunningen voor afwijken van het
bestemmingsplan voor de legalisatie van de bestaande volkstuinen ter plaatse
van de Veerhoekpolderweg te Oostburg te wijzigen conform de opgenomen
uitgangspunten.
2. De gewijzigde omgevingsvergunningen aan de betrokken partijen toe te
zenden.
3. De bezwaarschriftencommissie op de hoogte te stellen van het gewijzigde
besluit en een nadere reactie in te dienen.
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