Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

11-02-2020

Tijd

10:00 - 13:00 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

Toelichting

Wethouder Werkman heeft de vergadering om 11.15 uur verlaten wegens
verplichtingen P10/provincie Zeeland (bekostiging Onderwijs met lobbyisten
in Den Haag + overleg toetreding gemeente Altena).
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NOTA'S VOOR DE RAAD (OND-BB-ED)

2.c.1

ED: RV: Voorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Jokweg 2
Aardenburg

Besluit
1. Instemmen met de notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve
aanpassingen’ met die kanttekening dat wethouder Ploegaert mandaat krijgt de
reactietekst af te handelen.
2. De raad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Jokweg 2 Aardenburg’
gewijzigd vast te stellen.
3. De betrokken partijen per brief informeren.

2.c.4

Actiepuntenlijst presidium

Besluit
1. Het college neemt, in navolging van de mail van de griffier d.d. 5 februari
2020, kennis van de actiepuntenlijst van de vergadering van het presidium die 4
februari 2020 plaatsvond.
2. De gevraagde acties ten aanzien van informatiebeveiliging, parkeerverordening
en sociaal domein zijn in werking gezet, en komen separaat terug bij de
agendapunten 2c5, 2c6 en 2c7.

3. Naar aanleiding van: wethouder Ploegaert heeft ter plaatse bij de hoofdingang
van het Roompot Résidence in Cadzand gekeken en daar geen bordjes en/of
slagboom waargenomen. Hij heeft de vraag intern uitgezet, ook in relatie tot
eerder gemaakte afspraken over de toegankelijkheid.
4. Naar aanleiding van: wethouder Poissonnier geeft aan dat de initiatiefnemer er
geen bezwaar tegen heeft als de brief over de intentieovereenkomst
Euregiotuinen alsnog openbaar wordt. Zij stelt voor dit overeenkomstig te doen.
Het college stemt daarmee in.
2.c.6

Presentatie informatiebeveiliging

Besluit
1. Het college bekrachtigt achteraf de presentatie Informatiebeveiliging die, na
goedkeuring door de burgemeester en de secretaris, op 7 februari 2020 is
toegevoegd aan de agenda van de commissie Ruimte/AB op 11 februari 2020.
2. Wethouder Ploegaert zal de burgemeester deze avond waarnemen. De
secretaris zal de heer Boom vragen de wethouder deze middag bij te praten over
informatiebeveiliging.
2.c.7

Was-wordt lijst Parkeerverordening

Besluit
Het college bekrachtigt achteraf de was-wordt lijst die, na goedkeuring door
wethouder Werkman en de secretaris, op 7 februari 2020 is toegevoegd aan het
dossier Parkeerverordening (raadscyclus februari 2020).
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 4 februari 2020

Besluit
De besluitenlijst d.d. 4 februari 2020 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.2

OND: Aanwijzing comptabele en kassier

Besluit
Het aanwijzingsbesluit comptabele en kassier vast te stellen.
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4.b.1

BB: Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme

Besluit
1. Instemmen met het stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme 2019-2024.
2. Het college gaat er van uit dat dit programma een plaatsje heeft (of krijgt) in de
uitwerking Krachtig Verbonden.
4.b.2

BB: Schoolbegeleidingsmiddelen RPCZ

Besluit
1. Instemmen met bekostiging van 2 orthopedagogen/ gedragsdeskundigen via
het RPCZ vanuit de schoolbegeleidingsmiddelen.
2. Twee keer per jaar een evaluatie over de werking van dit besluit naar het
college brengen.
3. Wethouder Werkman krijgt mandaat om de borging van het besluit
(subsidiebeschikking, overeenkomst) en communicatie aan betrokken partijen
vorm te geven en goed te keuren.
4.b.3

BB: Instandhoudingsbijdrage Intervence 2019 en 2020

Besluit
1. Instemmen met het verstrekken van een tweede instandhoudingsbijdrage voor
2019 ten bedrage van € 158.000 volgens de voorgestelde verdeelsleutel. Voor de
gemeente Sluis komt dit neer op € 7.247.
2. Instemmen met het verstrekken van een instandhoudingsbijdrage voor 2020
ten bedrage van € 604.000 volgens de voorgestelde verdeelsleutel. Voor de
gemeente Sluis komt dit neer op € 27.704.
3. Wethouder Werkman zal in de commissie Samenleving/Middelen op 18 februari
2020 een mondelinge update geven over de stand van zaken Intervence in
aanvulling op de informatie in de actiepuntenlijst d.d. januari 2020.
4.c.1

ED: Toepassen bestuursdwang door wegslepen verwaarloosde aanhangwagen in
Schoondijke

Besluit
1. De verwaarloosde aanhangwagen aan de Koningin Wilhelminastraat te
Schoondijke in de vorm van bestuursdwang van de openbare weg te verwijderen.
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4.c.2

ED: Invordering verbeurde dwangsom bij eigenaar van het perceel Sint
Sebastiaanstraat 8 te IJzendijke.

Besluit
1. Van de eigenaar van het perceel Sint Sebastiaanstraat 8 te IJzendijke de
verbeurde dwangsom ineens van € 250 in te vorderen.
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