Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

12-03-2019

Tijd

9:00 - 12:00 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

2

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

2.b.1

ED: Ondernemersloket-presentatie evaluatie aan raad

Besluit
1. Instemmen met de presentatie voor de commissie Samenleving/Middelen op
12 maart 2019.

2.b.3

ED: voorstel tot beantwoording van een aan de raad gerichte brief inzake
betalingsregeling Delta

Besluit
Instemmen met bijgevoegde brief ter beantwoording van de gestelde vragen.
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

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

Besluit
1. Instemmen met de besluitenlijst d.d. 5 maart 2019 (openbare besluiten).

4.a.2

OND: Programmateksten Jaarstukken 2018

Besluit
1. De collegeleden bezorgen hun vragen en opmerkingen op de concept
teksten z.s.m. ter verwerking.
2. Het vervolledigde document wordt vervolgens aangeboden voor de
collegevergadering op 19 maart 2019.
4.a.3

OND: 4e programmawijziging 2019

Besluit
Aanhouden
Wethouder Werkman en de secretaris krijgen mandaat om de tekst over personeel aan te passen (uitstralen dat dit een administratieve verwerking is van
mutaties binnen de personeelspost, en géén uitbreiding van formatie betreft).
4.b.1

BB: Asbest dakvervanging openbare toiletten Sluis

Besluit
1. Instemmen met:
a. het verwijderen van het asbest dak en deze vernieuwen met nieuwe eterniet
asbestvrije dakplaten.
b. de vervangingskosten ten laste brengen van de reserve onderhoud
gemeentelijke gebouwen.
4.b.2

BB: voorstel Plan van aanpak Klimaatadaptatie Strategie Zeeland

Besluit
1. Akkoord gaan met het Plan van aanpak Klimaatadaptatie Strategie Zeeland
en bijbehorend convenant.
2. Akkoord gaan met het machtigen van de voorzitter Waterochtend blok 2 en
3, de heer C.H. van den Bos, om het convenant namens de gemeente Sluis te
tekenen.
4.b.3

BB: Basisovereenkomst UAV GC 2005 MFC Schoondijke.

Besluit
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1. Kennis te nemen en in te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde
basisovereenkomst.
2. Kennis te nemen van de planning van de realisatie van MFC Schoondijke. Het
college gaat er daarbij van uit dat deze planning afgestemd is op de planning
van eventuele andere werken in de omliggende openbare ruimte (bijvoorbeeld
parkeren, onderhoud wegen en riolering).
4.c.1

ED: afgifte (definitieve) verklaring van geen bedenkingen strandbrug Nieuwvliet

Besluit
1. De raad voor te stellen de ingediende zienswijzen conform de notitie
beantwoording zienswijzen af te wijzen.
2. De raad voor te stellen de (definitieve) verklaring van geen bedenkingen af
te geven voor het project de strandbrug.
3. College gaat er van uit dat bezwaarmakers eveneens een uitnodiging voor
de commissie ontvangen.

4.c.2

ED: principeverzoek Singel 4 te Sint- Anna ter Muiden

Besluit
1. Het principeverzoek voor sloop en herbouw van het pand Singel 4 te Sluis
afwijzen.
2. Initiatiefnemer informeren conform bijgevoegde conceptbrief.
4.c.3

ED: Vaststelling bestemmingsplan Grote Beer (Bunker) Oostburg

Besluit
1. De raad voor te stellen deels tegemoet te komen aan de ingediende
zienswijzen conform de Notitie beantwoording zienswijzen Grote Beer
(Bunker).
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Grote Beer (Bunker) gewijzigd
vast te laten stellen.
4.c.4

ED: Handhavend optreden tegen de bewoners/eigenaren van het adres
Industrieweg 20 te Sluis
Pagina 3

Besluit
Besluiten om zowel de huurder als de eigenaren van het perceel Industrieweg
20 te Sluis de last op te leggen om de strijdigheid met het bestemmingsplan
Bedrijventerrein Sluis op te heffen, door de bewoning ervan te (laten) staken en
gestaakt te houden. Aan die last een dwangsom ineens van € 6.000 te
verbinden.
4.c.5

ED: voorstel tot Benoeming stembureauleden en tellers en aanwijzen van 17
stembureaus voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het
Waterschap op woensdag 20 maart aanstaande

Besluit
1. De leden van de stembureaus en tellers te benoemen en de stemlokalen aan
te wijzen voor de verkiezingen van 20 maart zoals aangegeven is op bijgaande
lijsten.

5.

Sluiting
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