Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

17-04-2018

Tijd

9:00 - 13:00

2.a.1

ED: RV Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de
conceptprogrammabegroting 2019 van de Regionale Uitvoeringsdienst
Zeeland

Besluit
1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de ontwerp
programmabegroting 2019 overeenkomstig concept raadsvoorstel- en
besluit;
2. De deelnemersbijdrage voor 2019 en volgende jaren bij te ramen via
de Kadernota overeenkomstig de ontwerp programmabegroting 2019 van
de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland;
3. De deelnemersbijdrage als gevolg van het vastgestelde
implementatieplan voor de jaren 2018 t/m 2020 bij te ramen via de 1e
Bestuursrapportage.

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 10 april 2018

Besluit
1. De besluitenlijst d.d. 10 april 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.

4.a.3

OND: Voorstel tot bestuurlijke gemeentelijke vertegenwoordigingen
Nationale Dodenherdenking op vrijdag 4 mei 2018.

Besluit
1. De voorgestelde verdeling voor de gemeentelijke
vertegenwoordigingen in de organiserende kernen in de gemeente Sluis
tijdens de Nationale Dodenherdenking op vrijdag 4 mei 2018' vast te
stellen;

2. Bij het houden van een toespraak aandacht te schenken aan het thema
2018: "Jaar van verzet.";
3. De totale kosten beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van het
daarvoor beschikbare budget.
4.b.1

BB: Ondertekening contract met betrekking tot realisatie laadpalen voor
elektrische voertuigen in de gemeente Sluis

Besluit
In te stemmen met het ondertekenen van het contract dat hen toestaat
om volgens de voorwaarden in het contract laadpalen te realiseren in de
gemeente Sluis.
4.b.2

BB: Standpuntbepaling regeling bestemmingsplan Cadzandseweg
Nieuwvliet

Besluit
De opgenomen regeling met betrekking tot het waarborgen van een
organische groei te interpreteren conform het advies.
4.b.3

BB: Voorstel tot instemming met het Verkeersveiligheidsplan gemeente
Sluis 2018-2025

Besluit
1. Overgaan tot vaststelling van het 'Verkeersveiligheidsplan gemeente
Sluis 2018-2025: Een Veilig Sluis';
2. Na vaststelling dient het verkeersveiligheidsplan aan de raad ter
beschikking gesteld te worden, zodat de raadsleden hierover in de
commissie Ruimte/AB van 2 mei 2018 nog kunnen discussiëren.

4.c.1

ED: WiFi4EU

Besluit
Geen aanvraag voor een WIFI4EU-voucher in te dienen ten behoeve van
gratis openbare WIFI.
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4.c.2

ED: Bezwaar tegen vergunning gebruik platdak als terras en plaatsen
erfafsscheiding op platdak aan Grote Kade 29 Breskens

Besluit
Indiener van het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren, het
bezwaarschrift ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand te
houden.

4.c.3

ED: Bezwaarschrift omgevingsvergunning tijdelijk bewonen van het
patronaatsgebouw aan de Kersenlaan 6 te Hoofdplaat

Besluit
De bezwaarde ontvankelijk te verklaren, het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

4.c.4

ED: Bezwaarschrift tegen vergunning voor verbouwen van het
patronaatsgebouw OV-2017187

Besluit
De bezwaarde ontvankelijk te verklaren, het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
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