Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

26-11-2019

Tijd

9:00 - 13:25 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 VRZ Regionaal Risicoprofiel

Besluit
1. Kennis nemen van het geactualiseerde Regionaal Risicoprofiel 2019-2023
van de Veiligheidsregio Zeeland.
2. De gemeenteraad in de cyclus van december 2019 voorstellen een positieve
zienswijze uit te brengen op dit geactualiseerde Risicoprofiel.
2.a.2

OND: RV Belastingverordeningen 2020

Besluit
1. Instemmen met het concept raadsvoorstel met bijbehorende
belastingverordeningen 2020.
2. Deze ter vaststelling aanbieden voor de raadcyclus van december 2019.
2.a.3

OND: RV Slotwijziging 2019

Besluit
1. In stemmen met de Slotwijziging 2019 en deze aanbieden voor de
raadscyclus van december 2019.
2. De 14e taakveldenwijziging 2019 en 2e taakveldenwijziging 2020
vaststellen.
2.a.4

OND: VRZ 2e berap en 4e begrotingswijzing

Besluit
1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2019 van de
Veiligheidsregio Zeeland en de daarbij behorende concept 4e
begrotingswijziging 2019.
2. De gemeenteraad in de cyclus van december 2019 met een raadsvoorstel
adviseren een positieve zienswijze in te dienen op beide wijzigingen.
.

2.b.1

BB: RV Eerste begrotingswijziging 2019 en begrotingswijziging 2020 van de
GGD Zeeland betreffende Veilig Thuis

Besluit
1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2019 en
begrotingswijziging 2020 van de GGD Zeeland.
2 De eerste begrotingswijziging 2019 en begrotingswijziging 2020 van de
GGD Zeeland door middel van bijgevoegd concept raadsvoorstel, voor te
leggen aan de gemeenteraad in de cyclus van december 2019.
3. Na positief raadsbesluit bijgevoegde concept brief aan de GGD Zeeland te
verzenden.

2.b.4

BB: RV Wijziging Parkeerverordening

Besluit
1. Instemmen met de voorgestelde wijzigingen in de Parkeerverordening
gemeente Sluis vanwege de invoering van mobiel (bel) parkeren per 01-012020.
2. Bijgaand raadsvoorstel tot vaststelling van de gewijzigde Parkeerverordening
gemeente Sluis voorleggen aan de gemeenteraad in de raadscyclus in
december 2019.
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2.c.1

ED: RV Voorstel inzake de Marktverordening gemeente Sluis 2020

Besluit
1. Besluiten om de gemeenteraad voor te stellen om:
• de Marktverordening gemeente Sluis 2016 in te trekken.
• de Marktverordening gemeente Sluis 2020 vast te stellen.
2. Besluiten om vooruitlopend op het ongewijzigd vaststellen van de
Marktverordening gemeente Sluis 2020:
• de Instructie marktmeester 2016 in te trekken.
• het Inrichtingsplan 2016 in te trekken.
• het Marktreglement Sluis 2020 vast te stellen.
• de Instructie marktmeester gemeente Sluis 2020 vast te stellen.
2.d.1

Motie VVD Dorpsbosje Hoofdplaat

Besluit
1. Wethouder Ploegaert krijgt mandaat de af te ronden.
2.d.2

Brief inzake parkeerterrein Breskens sportveld

Besluit
1. Wethouder Poissonnier krijgt mandaat de brief af te ronden.
2.d.3

Toelichting stand van zaken prijsvraag zonneparken Deltahoek en Technopark

Besluit
1. Wethouder De Feijter krijgt mandaat de brief af te ronden.
2.d.4

Concept presentatie veiligheid informatieve raadsbijeenkomst 26/11

Besluit
1. Het college bespreekt de concept presentatie voor de informatieve
raadsbijeenkomst die deze avond plaatsvindt.
2. De presentatie is akkoord.
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2.d.5

Voorbereidingen raadscyclus december

Besluit
Commissies december
1. Onder verwijzing naar de mail van de griffier koppelt de secretaris terug dat
de meerderheid van het presidium opteert voor splitsing van de commissies
over 2 avonden (10 en 11 december 2019). Voor het college is dat akkoord.
2. Het college gaat akkoord met het voorstel tot splitsing van de
commissievergaderig van december naar 10 en 11 december.
3. De commissie Samenleving/Middelen zal plaatsvinden op 10 december
2019, onder voorzitterschap van de heer Scheppers. De commissie Ruimte/AB
vindt plaats op 11 december 2019 onder voorzitterschap van mevrouw Van de
Vijver-Van Deursen.

4

NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

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

Besluit
De besluitenlijst d.d. 19 november 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.b.1

BB: Deelname fase 1 Zeeuwse roadmap laadinfrastructuur 2025

Besluit
In te stemmen met deelname aan fase 1 van de Zeeuwse Roadmap
Laadinfrastructuur 2025 en de bijkomende kosten op te vangen binnen
lopende budgetten.
4.b.2

BB: Evaluatie Klimaatstresstest en verdere strategie

Besluit
1. Het Evaluatierapport Klimaatstresstest Zeeuws-Vlaanderen vast te stellen en
dit ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad via een brief onder D
(rapport + verdere planning).
2. In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie de risicodialoog in
samenwerking uit te voeren met de gemeenten Hulst en Terneuzen.
3. De risicodialoog uit te werken in de vorm van een enquête.
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4 .c.1

ED: Besluit op bezwaar omgevingsvergunning van rechtswege perceel
Westelijke Dwarsweg 5 Hoofdplaat

Besluit
1. Het ingediende bezwaar tegen de omgevingsvergunning ontvankelijk te
verklaren en gegrond te verklaren.
2. De van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen van een hondenhok op het perceel Westelijke Dwarsweg 5 te
Hoofdplaat te herroepen.
3. De ingediende aanvraag voor de realisatie van een hondenhok te weigeren
wegens strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan.
4. Een proceskostenvergoeding toe te kennen ten bedrage van € 512 aan de
indiener van het bezwaarschrift.
5. Conform de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West Brabant de
dwangsom ex artikel 4:17 Awb ten bedrage van € 1.442 uit te betalen.
6. Conform de uitspraak van de Rechtbank Zeeland–West Brabant een
proceskostenvergoeding toe te kennen van € 430.
7. Conform de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West Brabant de verbeurde
dwangsommen uit te betalen vanaf 22 november 2019 tot en met de dag van
verzending van uw besluiten.
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