Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

26-02-2019

Tijd

9:00 - 12:00 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

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

2.a.1

OND: RV: Raadsvoorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan ‘2e
herziening Buitengebied Sluis, 2e gewijzigde vaststelling’

Besluit
De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘2e herziening Buitengebied Sluis,
2e gewijzigde vaststelling’ vast te stellen, door het perceel Westelijke
Dwarsweg 5 te Hoofdplaat te bestemmen als ‘Wonen’ en in de regels een
voorwaardelijke verplichting op te nemen met de bepaling dat enkel onder
specifieke voorwaarden is toegestaan bijgebouwen met een maximale
maatvoering van 120 m2 te realiseren.
2.a.2

OND RV: Archiefverordening

Besluit
1. Voorstellen aan de raad om de Archiefverordening Gemeente Sluis 2019 vast
te stellen en de Archiefverordening Gemeente Sluis-Aardenburg 1999 in te
trekken.
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 19 februari 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 22 januari 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.

4.a.2

OND: Verzoek tot splitsing voor bouwgrond van het perceel Slijkplaat 5A te
Hoofdplaat

Besluit
In lijn van het besluit d.d. 8 december 2015 geen medewerking te verlenen aan
planologische splitsing van het perceel Slijkplaat 5A.
4.a.3

OND: Overleg Zeeuwse Overheden

Besluit
1. De publiekrechtelijke samenwerkingsovereenkomst Overleg Zeeuwse
Overheden, tevens instelling Regiobureau Zeeland d.d. 6 maart 2019 aan te
gaan.
2. Het Organisatieplan Regiobureau Zeeland te onderschrijven.
3. Het Organisatieplan en de concept overeenkomst ter informatie bezorgen
aan de OR en aan de gemeenteraad (infobulletin week 9).
4. Inhoud en datum besluit per mail doorgeven aan de secretaris van de
gemeente Kapelle.

4.b.2

BB: Opdracht VGI-support BV inwinning geometrie en vergelijking BAG-BGT

Besluit
In afwijking van het inkoopbeleid op basis van enkelvoudige aanbesteding
opdracht verlenen aan VGI-support BV voor het inwinnen van geometrie en het
uitvoeren van een vergelijking tussen BAG en BGT.
4.b.3

BB: Gunning werkzaamheden Strandbalkon fase 3 aan Versluys Bouwgroep

Besluit
1. In te stemmen met het gebruik maken van paragraaf 3.6 van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid om het werk Strandbalkon fase 3 één op één te kunnen
gunnen aan Versluys Bouwgroep.
2. Het gunnen van het werk voorleggen aan het bestuur van het
Investeringsfonds Cadzand-Bad.
3. Naar aanleiding van: de kosten voor onderhoud van deze (nieuwe) openbare
ruimte zijn nog niet in de begroting verwerkt. Hiervoor separaat een
begrotingswijziging aanbieden aan het college.
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BB: Procesvoorstel en conceptrapport mantelzorgondersteuning en
– waardering

Besluit
1. In te stemmen met de notitie voor de Commissie S/M: procesvoorstel
mantelzorgondersteuning en -waardering (bijlage 1), met dien verstande dat
de secretaris mandaat krijgt om opbouw en tekst van het voorstel nog wat
verder aan te scherpen (meer raadsproof maken).
2. Kennis te nemen van bijgevoegd conceptrapport mantelzorgondersteuning
en –waardering (bijlage 2).
3. Kennis te nemen van het advies van de RMDO (bijlage 3).
4. In te stemmen met de reactie aan de RMDO (bijlage 4).
5. Naar aanleiding van: wethouder Werkman vraagt aandacht voor dit
onderwerp (en eventuele financiële gevolgen daarvan) in relatie tot het
aanvalsplan sociaal domein. Wethouder Babijn pakt deze vraag verder op.

4.b.6

BB: BeNe Ladies Tour 2019 - Overeenkomst GLS - Gemeente

Besluit
1. De overeenkomst met Sportadviesbureau GSS bvba t.b.v. de start van de 3e
etappe van de BeNe Ladies Tour op zaterdag 20 juli 2019 in de kern Sluis
ondertekenen.
2. Instemmen met het beschikbaar stellen van een eenmalige promotiebijdrage
(samen met BIMS).
4.b.7

BB: Plaatsing van een Zeeuwse Ankerplaatsbank en (her)plaatsing van een
kanon in Aardenburg

Besluit
1. Instemmen met de plaatsing van een Zeeuwse Ankerplaatsbank op de locatie
grasveld achter de Sint-Baafskerk te Aardenburg en voor realisatie een bedrag
beschikbaar te stellen van € 12.000.
2. Instemmen (onder voorbehoud van verlenen van een vergunning) met de
herplaatsing van een kanon op de locatie Kaaiplein te Aardenburg en hiervoor
een bedrag beschikbaar te stellen van € 4.875.
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3. College interpreteert het financiële overzicht zo, dat ervaringscijfers leren
dat er jaarlijks binnen bestaande budgetten enige ruimte is voor spontane
initiatieven zoals deze.
4. Voor locatie kanon omwonenden informeren.
4.c.1

ED: Overnachten vrachtwagenchauffeurs op het perceel Draaibrugseweg 4
Aardenburg

Besluit
1. De eigenaren van het pand Draaibrugseweg 4 te Aardenburg schriftelijk te
informeren over de gebruiksmogelijkheden van dit perceel voor de activiteit
transportbedrijf en het overnachten van vrachtwagenchauffeurs.
2. In lijn met het collegebesluit d.d. 19 februari 2019 over Nijverheidsweg 6
ook in deze antwoordbrief bij het onderdeel ‘Overig’ verduidelijken dat met
verblijven bedoeld wordt ‘niet zijnde slapen of overnachten’.

4.c.2

ED: Principeverzoek Walstraat 17 IJzendijke

Besluit
1. In principe medewerking verlenen aan de voorgestelde
bestemmingswijziging op het perceel Walstraat 17 in IJzendijke.
2. Initiatiefnemer hiervan op de hoogte stellen door middel van bijgevoegde
brief.
4.c.3

ED: Wederom handhavend optreden tegen exploitant Kaai 7 te Sluis (‘Barsa’).

Besluit
1. De exploitant van Kaai 7 te Sluis ("Barsa’) de last op te leggen om de
overtreding van artikel 1.18, eerste lid onder a sub 1, Bouwbesluit 2012
binnen twee weken ongedaan te maken en hieraan een dwangsom ineens te
verbinden.
4.c.4

ED: Verlengen begunstigingstermijn ten laste van de eigenaar van Westelijke
Dwarsweg 5 te Hoofdplaat

Besluit
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Het besluit tot verlenging van de begunstigingstermijn uit uw besluit van 30
oktober 2018 (i.c. van 4 weken na de uitspraak van de rechtbank) te
bekrachtigen.
4.c.5

ED: Invordering dwangsommen ten laste van eigenaar Boulevard de Wielingen
44B Cadzand

Besluit
1. De heer Nobus ontvankelijk te verklaren in zijn, namens VOF Vishandel
Cafetaria Terence Zahn ingediende bezwaar.
2. Dit bezwaar ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.
4. Alle dwangsommen vorderen.
4.c.6

ED: vaststelling wijzigingsplan Matthiasweg 2 Waterlandkerkje

Besluit
1. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Matthiasweg 2 Waterlandkerkje’ gewijzigd vast
te stellen.
2. Het vastgestelde wijzigingsplan ‘Matthiasweg 2 Waterlandkerkje’ met
kenmerk NL.IMRO.1714.wpmatthiasweg2-VG01 te publiceren.
3. De burgemeester te machtigen om de voorgestelde overeenkomst te
ondertekenen.
4.c.7

ED: coördinatiebesluit herbestemming katholieke kerk Oude Kerkstraat 20
Sluis

Besluit
De raad voor te stellen een coördinatiebesluit ex artikel 3.30 Wro toe te passen
voor de procedure van het bestemmingsplan en de benodigde
omgevingsvergunning voor het plan tot realiseren van kapel, woningen en
detailhandel in de voormalige katholieke kerk op het perceel Oude Kerkstraat
20 te Sluis.
4.c.8

ED: Principeverzoek Ringdijk Noord 21 Cadzand

Besluit
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1. In principe geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een
overkapping aan de achtergevel van de woning op het perceel Ringdijk Noord
21 in Cadzand.
4.c.9

ED:RV: tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

Besluit
1. In te stemmen met de voorgestelde notitie voor de Commissie Ruimte/ AB
met betrekking tot de in voorbereiding zijnde beleidsnotitie ‘tijdelijke
huisvesting arbeidsmigranten en seizoenarbeiders’.
4.c.10

ED: Oudelandseweg 2 Retranchement

Besluit
De zienswijzenprocedure voor terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan Oudelandseweg 2 te Retranchement starten.
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