Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

28-05-2019

Tijd

9:00 - 13:00 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

2

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

2.

OND: RV 8e programmawijziging 2019

a

Besluit
1. Instemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 8e programmawijziging
2019 en deze aanbieden aan de raad voor besluitvorming op 29 mei 2019.
2. De 8e taakveldenwijziging 2019 vaststellen.
2.

BB: RV Parkeren 2.0 fasering en votering krediet

b

Besluit
1. In te stemmen met de invoering van contactloos betalen, bel-/mobiel parkeren en
kenteken parkeren per 1 januari 2020.
2. In te stemmen met de voorgestelde fasering om te komen tot een volledig digitaal
parkeersysteem inclusief de daaruit voortvloeiende handhavingsinstrumenten
(scanvoertuig).
3. In te stemmen met het volstaan van 1 offerte in afwijking van het inkoopbeleid.
4. Het concept raadsvoorstel inzake kredietaanvraag ad € 250.000 voor vervanging
van parkeerautomaten i.v.m. de verplichte aanpassing naar contactloos betalen en €
180.599 voor het vervroegd afschrijven van de bestaande parkeerapparatuur
aanbieden voor de raadscyclus van juni 2019.
2.

OND: RV VRZ Financiële stukken

c

Besluit

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018, de 2e begrotingswijziging 2019 en de
programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).
2. Deze door te geleiden naar de gemeenteraad (cyclus juni 2019) met het voorstel de
jaarstukken voor kennisgeving aan te nemen en een zienswijze in te dienen op de 2e
begrotingswijziging 2019 en de programmabegroting 2020.

2.

Presentatie RKC raadsbijeenkomst 28 mei 2019

e

Besluit
Het college neemt kennis van de presentatie van de Rekenkamercommissie.
3.

Motie ALV VNG klimaatbeleid (op verzoek van burgemeester)

d.
5

Besluit
1. De burgemeester licht de context en inhoud van de motie toe. Het college staat hier
positief tegenover.
2. Voor de ALV van de VNG zijn en worden meer stukken aangeboden. De integrale
voorbereiding wordt aangeboden voor de collegevergadering van 3 juni 2019.

4

NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 21 mei 2019

a.
1

Besluit
De besluitenlijst d.d. 21 mei 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.

4.

OND: Besluit op bezwaar ’t Killetje 8A te Breskens (2)

a.
2

Besluit
1. Het besluit van 16 april 2019 tot het opleggen van een last onder dwangsom te
herzien in die zin dat de begunstigingstermijn wordt bepaald op drie maanden in
plaats van één maand.
2. De herziene beschikking (bijlage 2) te verzenden.

4.

OND: Cassatieberoep Christoffel Groep

a.
3

Besluit
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Kennis te nemen van het door Christoffel Groep ingestelde cassatieberoep tegen het
arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 5 februari 2019.
4.

BB: Huur pand Torenweidelaan 5 te Oostburg (RTV Scheldemond / ROC Scalda)

b.
1

Besluit
1. In te stemmen met het verlenen van medewerking aan de verhuur van een lokaal in
het pand Torenweidelaan 5 te Oostburg aan de West Zeeuws Vlaamse Omroep
Stichting.
2. In te stemmen met de huurovereenkomst met de West Zeeuws Vlaamse Omroep
Stichting en deze met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 januari 2019.
3. Kennis te nemen van de begeleidende brief aan de West Zeeuws Vlaamse Omroep
Stichting.

4.

BB: Instandhoudingsbijdrage Emergis 2018

b.
2

Besluit
1. Instemmen met de instandhoudingsbijdrage voor Emergis voor 2018.
2. Instemmen met het bedrag van € 28.928,- voor de gemeente Sluis.

4

BB: Begroting Regionaal Bureau Leerlingenzaken 2020

.b
.3

Besluit
1. De jaarrekening 2018 van het RBL voor kennisgeving aan te nemen.
2. Akkoord te gaan met de begroting 2020 van het RBL onder de voorwaarde dat
reeds bij het aanbieden van de meerjarenbegroting 2021 toekomstscenario's worden
voorgelegd in relatie tot de opdracht en toekomstige financieringsmogelijkheden.

4.

ED: Verlenging overeenkomst inzake inhuur BOA medewerkers Zeeuws-Vlaanderen

c.
1

Besluit
1. Akkoord te gaan met verlenging overeenkomst inzake inhuur BOA medewerkers
Zeeuws-Vlaanderen tot 1 juli 2021.
2. Dit besluit ter kennis te brengen van de OR.
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4.

ED: Voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van het Algemeen

c.

aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis 2019.

2

Besluit
1. De eerste wijziging van het Algemeen aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis 2019
vast te stellen.
2. Dit besluit ter informatie te agenderen voor het aankomende overleg met de
strandpaviljoenhouders.
4.

ED: Ontwerpbestemmingsplan ‘Marktplein 10-11 Sint Anna ter Muiden’

c.
3

Besluit
1. In te stemmen met de in deze nota voorgestelde wijzigingen van
voorontwerpbestemmingsplan ‘Marktplein 10-11 Sint Anna ter Muiden’ naar
aanleiding van de binnengekomen vooroverlegreacties.
2. Het gewijzigde voorontwerpbestemmingsplan ‘Marktplein 10-11 Sint Anna ter
Muiden’ als ontwerpbestemmingsplan met identificatienummer
NL.IMRO.1714.bpmarktplein1011-ON01 ter inzage te leggen.
3. De gemeenteraad hier schriftelijk van op de hoogte te stellen.
4. In te stemmen met de voorgestelde intentieovereenkomst

4.

ED: Invordering tweede verbeurde dwangsom bij café-restaurant Barsa te Sluis.

c.
4

Besluit
Van de exploitant van café restaurant Barsa te Sluis de verbeurde dwangsom in te
vorderen.

4.

ED: Planschadeverzoek Bld de Wielingen 53-13 Cadzand-Bad

c.
5

Besluit
1. Kennis te nemen van het advies van de bezwaarschriftencommissie inzake het
besluit tot toekenning van een tegemoetkoming in de planschade voor het object
Boulevard de Wielingen 53-13 te Cadzand-Bad.
2. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie de bezwaarde nietontvankelijk te verklaren.
3. De bezwaarde middels de voorgestelde brief op de hoogte te stellen van uw besluit
op bezwaar.
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4.

ED: Planschadeverzoek Langeweg 32 Oostburg

c.
5

Besluit
1. In te stemmen met het definitieve rapport van de onafhankelijke deskundige.
2. Een tegemoetkoming in de planschade toe te kennen te vermeerderen met de
wettelijke rente met ingang van 12 september 2018 tot het moment van uitbetalen.
3. Het door de aanvrager betaalde drempelbedrag terug te storten.
4. Conform de anterieure overeenkomst de tegemoetkoming in de planschade en de
gemaakte kosten inzake de advisering inzake het verzoek tot tegemoetkoming in de
planschade door te berekenen aan de ontwikkelaar.
5. De betrokken partijen per brief informeren over uw besluit.
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