Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

14-01-2020

Tijd

9:00 - 13:00 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

1.a

Toelichting VVV Zeeland

Besluit
1.. Besloten wordt om, in aanvulling op de brief aan de VVV d.d. 20 december
2019, een nieuwe brief uit te doen. Hierin wordt teleurstelling uitgesproken
over het feit dat de begroting nog niet beschikbaar is, waardoor het college
noodgedwongen het besluit over de subsidieaanvraag 2020 moet aanhouden..
2. In de commissie Ruimte/AB deze avond zal de portefeuillehouder
mededeling over deze actualiteit doen. Hij zal de situatie tevens aan de orde
stellen in de stuurgroep die 20 januari 2020 plaatsvindt. Naar verwachting is
de heer Ezinga namens de Raad van Toezicht hierbij aanwezig.

3

NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

3.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 7 januari 2020

Besluit
1. De besluitenlijst d.d. 7 januari 2020 (openbare besluiten) vast te stellen.
2. Naar aanleiding van: wethouder Ploegaert koppelt terug dat er intern overleg
heeft plaatsgehad over het aangehouden dossier Voorstraat Groede. Dit wordt
in orde gemaakt voor nieuwe bespreking in het college.
3.b.1

BB: Voorstel tot Bijdrage ambtelijke samenwerking Zuidwestelijke Delta

Besluit
1. Het college besluit

a. Akkoord te gaan met een bijdrage voor de (ambtelijke) samenwerking
Zuidwestelijke Delta van € 3.750 voor 2020.
b. De bijdrage te dekken vanuit het vigerende Gemeentelijk Riolerings Plan.
c. De beleidsadviseur Water van de gemeente Sluis te mandateren om in te
stemmen met een verhoging van de bijdrage aan de Zuidwestelijke Delta vanaf
2021 voor zover deze verhoging niet meer bedraagt dan € 4.000 per jaar en
gedekt kan worden uit het GRP 2020-2024 (totale verhoging wordt daarmee
maximaal € 7.750).
3.c.1

ED: Voorstel tot het opleggen van een last onder dwangsom Busschieterstraat
te Aardenburg

Besluit
Aan de heer J.W. Letink, Busschieterstraat 2 te 4527 CG Aardenburg een last op
te leggen, inhoudende het binnen twee maanden na de verzenddatum van het
besluit beëindigen en beëindigd houden van het in strijd met artikel 2.1, eerste
lid, aanhef en onder c Wabo in samenhang met de planregels gebruiken van
het pand Busschieterstraat 2 te 4527 CG Aardenburg, kadastraal bekend
Aardenburg, sectie E, nummer 3530, voor bewoning, zulks op verbeurte van
een dwangsom van maximaal € 15.000,- ineens, indien niet voor het
verstrijken van de begunstigingstermijn uitvoering is gegeven aan de last.
3.c.2

ED: Handhavend optreden tegen stichting Zorgsaam Zorggroep ZeeuwsVlaanderen, aangaande de brandveiligheid van Huize Emmaus te IJzendijke

Besluit
1. Wethouder Ploegaert meldt dat er alsnog een zienswijze van ZorgSaam is
ontvangen. Hieruit blijkt een inspanning, maar nog onvoldoende borg dat de
situatie wordt opgelost.
2. In dat kader besluit het college om aan stichting ZorgSaam Zorggroep
Zeeuws-Vlaanderen de last op te leggen om artikelen 2.10 en 7.11a
Bouwbesluit 2012 na te leven, door een plan van aanpak toe te laten zenden
waaruit blijkt hoe en binnen welke termijn ZorgSaam de problemen bij de
brandscheidingen en oplost.
3. Aan deze last een dwangsom ineens van € 25.000 te verbinden.
4. Wethouder Ploegaert zal dit besluit aankondigen bij de heer Smit.
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3.c.4

ED: Afhandeling verzoek om handhaving, gericht tegen de eigenaar van het
perceel Westelijke Dwarsweg 5 te Hoofdplaat

Besluit
1. Het verzoek om handhaving, gericht tegen de eigenaar van het perceel
Westelijke Dwarsweg 5 te Hoofdplaat, af te wijzen wegens het ontbreken van
een overtreding.

3.c.6

ED: Nota C2000

Besluit
1. Akkoord te gaan met de aanschaf en ingebruikname van C2000 voor Boa’s
in de gemeente Sluis.

Pagina 3

