Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

18-02-2020

Tijd

9:00 - 14:15 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

1.c

Toelichting handhaving toeristische verhuur

Besluit
1. Gelet op deze actuele ontwikkelingen stemt het college in met het iets
schuiven in de planning. Hiermee ontstaat er ruimte om de samenhang en
eventuele doorwerking van deze ontwikkelingen optimaal te kunnen
meewegen. Het streven wordt daarbij uitgesproken tot inwerkingtreding van
het handhavingskader per 1 januari 2021. Dit betekent dat uiterlijk in
september 2020 het vrijgeven voor inspraak moet plaatsvinden. De jaaragenda
wordt hierop aangepast.
2. Het college stemt eveneens in met de concept brief aan de gemeenteraad,
.
3. Wethouder Ploegaert krijgt mandaat de brief af te ronden, zodat deze
verzonden kan worden aan de gemeenteraad.
2

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

2.a.1

OND: RV Aanwijzing Baker Tilly als accountant

Besluit
De raad voorstellen om Baker Tilly (Netherlands) N.V. aan te wijzen als
accountant voor de controle van de jaarrekening voor de boekjaren 2020 tot en
met 2022, met de mogelijkheid van verlenging van tweemaal één jaar.
2.b.1

BB: RV Besluiten om de raad voor te stellen een investeringskrediet beschikbaar
te stellen ten behoeve van de investeringen verbonden aan de maatregelen uit
het Grondstoffenplan

Besluit

1. De raad voor te stellen een investeringskrediet beschikbaar te stellen ten
behoeve van de investeringen verbonden aan de maatregelen uit het
Grondstoffenplan 2019 -2023 "Samen houden wij grondstoffen gescheiden".
2. Het openbaar worden van dit concept raadsvoorstel én van het concept
raadsvoorstel over de inzameling oud papier te begeleiden met een
gezamenlijk persbericht.
2.b.2

BB: RV tot vaststellen nieuwe verordening naamgeving en nummering
(adressen) 2020

Besluit
1. De raad voor te stellen de "Verordening naamgeving en nummering
(adressen) Sluis 2011 in te trekken en een nieuwe "Verordening naamgeving en
nummering (adressen) Sluis 2020" vast te stellen.
2.b.3

BB: RV Besluiten om de raad voor te stellen in te stemmen met de inzameling
van oud papier en karton met minicontainers

Besluit
1. De raad voorstellen in te stemmen met de inzameling van oud papier en
karton met (mini)containers, zoals omschreven in de ‘Nota inzameling oud
papier en karton met minicontainers’.
2 Het openbaar worden van dit concept raadsvoorstel én van het concept
raadsvoorstel over het Grondstoffenplan te begeleiden met een gezamenlijk
persbericht.

2.c.4

ED: RV Middelen implementatie Omgevingswet

Besluit
1. Aan de raad voorstellen om middelen beschikbaar te stellen voor de
implementatie voor de Omgevingswet.
2. Instemmen met de aanschaf van software benodigd voor het werken onder
de Omgevingswet, en hiervoor gemotiveerd gebruik maken van de
afwijkingsbevoegdheid in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid ZeeuwsVlaanderen
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2.f

Raadsinformatie inwonersonderzoek

Besluit
1. Wethouders Poissonnier en Ploegaert en de burgemeester hebben op 13
februari 2020 het toeristisch symposium 2020 ‘Waardevol toerisme, hoe hou je
dat vast?’ bijgewoond.
2. Onderdeel van het symposium was de presentatie van het
inwonersonderzoek. Aan de aanwezigen is toegezegd dat zij deze presentatie
ontvangen. Het college vraagt de presentatie ter informatie eveneens te
bezorgen aan de gemeenteraad. Daarbij meegeven dat op de bestuurlijke
jaaragenda een moment gezocht wordt om de presentatie in een
commissievergadering actief toe te (laten) lichten.
4

NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 11 februari 2020

Besluit
De besluitenlijst d.d. 11 februari 2020 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.b.1

ED: Principeverzoek Nieuwstraat 46 Sluis

Besluit
1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor de sloop van een
schuur en het daarmee creëren van de mogelijkheid tot het realiseren van een
nieuwe woning op het perceel Nieuwstraat 46 in Sluis.
2. Initiatiefnemer op de hoogte stellen van uw besluit door middel van een
brief.
4.b.2

ED: Principeverzoek Golepoldersedijk 2 Breskens

Besluit
1. In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de realisatie
van een nieuwbouwwoning op het perceel Golepoldersedijk 2 te Breskens met
een inhoud van 1.750m3.
2. De initiatiefnemer per brief informeren.
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4.b.3

ED: Handhavend optreden tegen de onbekende eigenaar van een voertuig aan
de Nijverheidsstraat te Schoondijke

Besluit
Het voertuig zonder kenteken nabij de Nijverheidsweg 3 te Schoondijke de
vooraankondiging aan te brengen dat na twee weken bestuursdwang toegepast
wordt en na die twee weken daadwerkelijk tot bestuursdwang over te gaan.
4.b.4

ED: Herhaaldelijk ingediend verzoek Ringdijk Noord 5 Cadzand

Besluit
1. Het herhaaldelijk ingediende verzoek conform het bepaalde in artikel 4:6
Awb af te wijzen nu geen nieuwe feiten of omstandigheden naar voren worden
gebracht in het principeverzoek.
2. De initiatiefnemer per brief hierover te informeren.
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