Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

04-05-2020

Tijd

9:00 - 12:30 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester (tot 11.55 uur), wethouder Ploegaert (vanaf 11.55 uur)

Toelichting

De burgemeester heeft de vergadering om 11.55 uur verlaten (vergadering
kernteam OZO).
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 28 april 2020

Besluit
De besluitenlijst d.d. 28 april 2020 (openbare besluiten) vaststellen.
4.a.2

OND: Inkoopanalyse 2019

Besluit
Kennis nemen van de inkoopanalyse 2019.
4.a.3

OND: Algemene vergadering van Aandeelhouders PZEM N.V. 27 mei 2020

Besluit
1. De gemeentelijke vertegenwoordiger te machtigen om tijdens de Algemene
vergadering van Aandeelhouders van PZEM N.V. van 27 mei 2020 in te
stemmen met de te behandelen voorstellen.
2. De vergaderstukken ter kennisname aan te bieden aan de commissie
Samenleving/Middelen van 19 mei 2020.

4.b.1

BB: Uitwerking Quality Coast keurmerk voor gemeente Sluis

Besluit
Instemmen met het advies om niet deel te nemen aan het QualityCoast
programma ter vervanging van het ECO XXI keurmerk.

4.c.1

ED: Beoordeling invordering verbeurde dwangsommen van de eigenaar van het
perceel Oudestad 66 te Oostburg

Besluit
1. Over gaan tot invordering van € 30.000 wegens een verbeurde dwangsom.
2. Afzien van invordering van de verbeurde dwangsom van € 5.000.
3. Afzien van invordering van de verbeurde dwangsom van € 10.000.
4. In de concept brief een verwijzing maken naar het bestuurlijk gesprek dat
heeft plaatsgehad.
4.c.2

ED: Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Margarethaweg 2 Oostburg

Besluit
1. Kennis te nemen van het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 16
april 2020 inzake het ingediende bezwaar tegen de (gewijzigde)
omgevingsvergunning voor de activiteit aanleg voor het perceel
Margarethaweg 2 te Oostburg.
2. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie het ingediende
bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren.
3. Het primaire besluit te herroepen en de aanvraag te weigeren.
4. De bezwaarde een proceskostenvergoeding toe.
5. De ingebrekestelling af te wijzen nu binnen de periode van 2 weken alsnog
een besluit is genomen.
6. Betrokken partijen per brief informeren over uw besluit op bezwaar.
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4.c.3

ED: Strijdersdijk OBG00-W-102 Cadzand

Besluit
In principe geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een woning
op het perceel aan de Strijdersdijk te Cadzand bekend onder kadastraal
OBG00-W-102.
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