Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

30-10-2018

Tijd

9:00 - 13:00

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

3.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d.23 oktober 2018

Besluit
1. De besluitenlijst van 23 oktober 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.
2. Naar aanleiding van:
Rondvraag - Subsidies restauraties: wethouder Van de Vijver koppelt terug dat
de kademuren Sluis in particulier bezit te zijn. De gemeente kan hiervoor geen
subsidie aanvragen. De vraag van het college komt op dit punt te vervallen.
Suggesties voor andere rijksmonumenten zijn uiteraard welkom.
3.a.3

OND: Voorlopige gunning Brandverzekering

Besluit
Akkoord gaan met de voorlopige gunning van de brandverzekering aan
Veerhaven Assuradeuren voor 50% aandeel als leider en aan Intermont
Assuradeuren voor 50% als volger.
3.b.1

BB: B&W nota voorstel tot instemmen met Visie Waterketen Zeeland

Besluit
1. Akkoord gaan met het vaststellen van de Visie Waterketen Zeeland.
2. Wethouder Babijn machtigen om deze visie namens de gemeente Sluis te
ondertekenen. Ondertekening in concept antwoordbrief aanpassen (BW).
3. De raad hierover informeren via het infobulletin.

3.b.2

BB: Besluiten om voor een aantal dorpskernen en een gebied in de gemeente

Besluit
1. Besluiten om per 1 januari 2019 voor de hieronder vermelde dorpskernen en
gebied de inzameldag van het GFT-afval vast te stellen op de daarbij in
onderstaand overzicht vermelde dagen:
- Eede: donderdag
- Sint Kruis: donderdag
- de Biezen: donderdag
- Groede : vrijdag
- Nieuwvliet: vrijdag
- Schoondijke: vrijdag
- Waterlandkerkje: woensdag.
2. College vindt ondersteunende communicatie (ten opzichte van hoofdcommunicatie door ZRD) een goede zaak.
3.b.3

BB: Verkrijging eigendomsrecht van het Time-out gebouw te Oostburg en
onttrekken aan de onderwijsbestemming.

Besluit
1. Het onderwijsgebouw van het Zwin College aan het adres Torenweidelaan 5
te Oostburg met ingang van 1 januari 2019 te onttrekken aan de
onderwijsbestemming.
2 In te stemmen met de verkrijging van het eigendomsrecht van het
onderwijsgebouw met ondergrond gelegen aan het adres Torenweidelaan 5 te
Oostburg.
3. De eigendomsoverdracht te effectueren door middel van inschrijving in de
registers van het Kadaster door het concept van onderhandse akte (Model
Register Hypotheken 4) mede te ondertekenen.
4. De verklaring van eensluidendheid te doen ondertekenen door de
gemeentesecretaris.
3.b.4

BB Voorstel tot het verhogen van de structurele subsidie ten behoeve van het
Ledeltheater

Besluit
a. Afwijken van de verplichting tot het overleggen van een Controleverklaring
door de Stichting Ledeltheater (in lijn met het collegebesluit van 10 juli 2018).
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b. Over het subsidiejaar 2019 een bedrag van € 10.000 extra toe te kennen en
dit ten laste te brengen van de regulier beschikbare subsidiemiddelen
c. Een bedrag van € 30.000 meewegen bij de toekenning van subsidies vanaf
d. Stichting Ledeltheater hierover informeren.
e. Mededeling doen aan de raad.

3.c.1

ED: Verlengen begunstigingstermijn in de last onder dwangsom aan de
eigenaar van het perceel ’t Killetje 8A te Breskens en het afwijzen van het
verzoek om proceskostenvergoeding.eigenaar van het perceel 't Killetje 8a te
Breskens

Besluit
Het verlengen van de begunstigingstermijn in de last onder dwangsom aan de
eigenaar van het perceel ’t Killetje 8A te Breskens en het afwijzen van het
verzoek om proceskostenvergoeding.

3.c.2

ED: addendum ovk Korte Heerenstraat 8 Oostburg

Besluit
1. Instemmen met de wijziging van artikel 4 van de overeenkomst (d.d. 15
oktober 2009) gesloten voor de uitbreiding van het agrarisch bouwvlak en
realisatie van bijbehorende landschappelijke inpassing op het perceel Korte
Heerenstraat 8 te Oostburg.
2.De burgemeester machtigen om het addendum op de overeenkomst te
ondertekenen.
3.c.3

ED: Voorstel inzake de afhandeling van een tweetal bezwaarschriften gericht
tegen de beslissingen op twee verzoeken als bedoeld in de Wbp

Besluit
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften de bezwaarschriften
niet-ontvankelijk te verklaren.
3.c.4

ED: principeverzoek Kaai 16 Aardenburg
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Besluit
3. Er wordt besloten om in principe geen medewerking te verlenen aan het
ingediende schetsplan ten behoeve van de realisatie van een
appartementencomplex op het perceel Kaai 16 te Aardenburg, doordat het niet
passend is binnen het bestemmingsplan 'Kom Aardenburg'.
4. Wethouder Ploegaert zal dit besluit mondeling terugkoppelen aan
initiatiefnemer in een bestuurlijk gesprek
5. Na gesprek met initiatiefnemer de stadsraad informeren en mededeling
doen in de commissie Ruimte/AB.
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3.d.1

raadsvergadering Havo 5 8 of 15 februari 2019

Besluit
Besluit
1. De
De raadsvergadering
raadsvergadering voor
voor de
de HAVO
HAVO 5
5 leerlingen
leerlingen in
in te
te plannen
plannen op
op 8
8 februari
februari
1.
2019.
2019.
2. Voor
Voor nu
nu deze
deze datum
datum in
in de
de agenda
agenda van
van alle
alle collegeleden
collegeleden te
te reserveren
reserveren (t.z.t.
2.
wordt bekeken wie er aanwezig kan/zal zijn).
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