Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

27-02-2018

Tijd

9:00 - 13:00

2.B.1

BB: RV Voorstel tot intrekken besluit aangewezen routes vervoer
gevaarlijke stoffen

Besluit
De raad voor te stellen het op 29 januari 2004 vastgestelde besluit
routering voor gevaarlijke stoffen in te trekken en het genoemde besluit
tot intrekking te publiceren.
4.A.1

OND: Beantwoording raadsvraag Lijst Babijn inzake gemeentelijke
aanbestedingen

Besluit
In te stemmen met concept beantwoording van de door Lijst Babijn
gestelde vraag inzake gemeentelijke aanbestedingen.
4.A.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 22 februari 2018

Besluit
De besluitenlijst van 22 februari 2018 (openbare besluiten) vast te
stellen.
4.A.2

OND: bedrag per inwoner algemene uitkering Gemeentefonds

Besluit
Kennis te nemen van het bedrag per inwoner in de algemene uitkering en
de tarieven forensenbelasting.
4.A.3

OND: Toeristenbelasting en citymanagement Cadzand-Bad

Besluit
1. Alle belastingplichtigen toeristenbelasting te wijzen op het in rekening
brengen van het gemeentelijk tarief toeristenbelasting en niet 1-zijdig
een toeslag toe te passen;
2. De concept brief, na een kleine tekstuele aanpassing, publiceren in het
Zeeuws Vlaams Advertentieblad.
4.A.4

OND: Treasurystatuut Gemeente Sluis 2018 vast stellen

Besluit
Het Treasurystatuut Gemeente Sluis 2018 vast te stellen volgens concept
en het bestaande Treasurystatuut Gemeente Sluis 2009 in te trekken.
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4.B.1

BB - Nota stand van zaken taakstelling, integratie en participatie
statushouders

Besluit
1. Kennis te nemen van de stand van zaken ten aanzien van de
taakstelling/huisvesting van statushouders;
2. Kennis te nemen van de stand van zaken ten aanzien van de integratie
en participatie van statushouders.
4.B.2

BB: Continuering Zeeuwse samenwerking energiebesparing bestaande
particuliere woningvoorraad

Besluit
1. In te stemmen met continueren met de Zeeuwse samenwerking
rondom 'Energiebesparing in de bestaande particuliere woningvoorraad'
in de periode 2018 t/m 2020;
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen financiële middelen als
bijdrage in de kosten van de regionale samenwerking net als in 2017;
3. In te stemmen met het inhoudelijk verbreden van de samenwerking,
waar dit op basis van de Zeeuwse Energiedialoog en de Regionale Energie
Strategie nodig blijkt te zijn.
4.B.3

BB: vergroening van het gasverbruik

Besluit
1. In te stemmen met het vergroenen van het gas dat de gemeente
verbruikt in 2018 d.m.v. CO2-credits;
2. In te stemmen met de verdeling van de CO2-credits: 50% vergroening
van het gasverbruik via het Zeeuws Klimaatfonds en 50% vergroening van
het gasverbruik via reguliere CO2-credits.
4.B.4

BB: Voorstel om in te stemmen met het functioneel beheerplan voor de
website en Postbus27.

Besluit
1. Het functioneel beheerplan 2018-2019 voor de website en Postbus27
vast te stellen;
2. In te stemmen met de aanschaf van een beheertool voor de website en
Postbus27;
3. In te stemmen met de verwerkersovereenkomst met en deze
overeenkomst te ondertekenen.
4.B.5

BB: Voorstel tot continuering onkruidbestrijding op verhardingen Zeeuws
Vlaanderen.

Besluit
1. Het project onkruidbestrijding op verhardingen inhoudelijk
ongewijzigd voort te zetten met Dethon;
2. In te stemmen met een tariefsverhoging.
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4.B.6

BB: Kennis nemen van Monitoring samenwerking chemievrij
onkruidbeheer op verhardingen met de Zeeuws Vlaamse gemeenten en
Dethon.

Besluit
1. Kennis te nemen van de evaluatie van het Zeeuws Vlaamse project
chemievrij onkruidbeheer op verhardingen en de rapportage 2017;
2. De raad schriftelijk van de evaluatie op de hoogte te stellen en
tegelijkertijd het rapport ter informatie aan te bieden aan de commissie
Samenleving/Middelen.
4.B.7

BB: samenwerking aan talent: de regionale uitvoering van de
Participatiewet (Dethon)

Besluit
1 De eerste vijf hoofdstukken van het rapport "samen werken aan talent"
definitief vast te stellen met een aanpassing in de dienstverlening aan
cliënten in trede 1 door de tweede alinea op pagina 51 te schrappen en in
de eerste alinea "Sociaal Werkbedrijf" te vervangen door Werk en Inkomen
van de drie gemeenten;
2. De aanbevelingen 4 en 5 uit het rapport "samen werken aan talent"
(Zeeuws Vlaamse werkladder, aanschaf diagnosesysteem en verscherpt
toegangsproces) te implementeren;
3. Vanuit de bestaande structuren te starten de uitvoering en in overleg
met team Porthos de werkprocessen hierop aanpassen;
4. De OR van uw besluit via bijgevoegde brief in kennis stellen.;
5. Een raadsvoorstel maken in lijn met het collegebesluit voor de
commissie Samenleving / Middelen van 6 maart en de besluitvormende
raadsvergadering van 13 maart aanstaande.
4.C.1

ED: Principeverzoek realisatie woning op het perceel Golepoldersedijk
ong. te Breskens

Besluit
1. In principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een
woning op het perceel Golepoldersedijk ong.te Breskens en het ter
compensatie hiervan slopen van de woning op het perceel Eiland 23 te
Sint Kruis;
2. Bij de herziening van de visie ‘Krachtig verbonden’ en de bijbehorende
uitvoeringsagenda kaders te stellen voor het verplaatsen van
woonbestemmingen en compensatiewoningen.
4.C.2

ED: voorstel tot benoeming stembureauleden en vaststellen stemlokalen

Besluit
Stembureauleden en tellers te benoemen en stemlokalen vast te stellen
voor de gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum van 21
maart 2018.
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4.C.3

ED: Vervolg invordering dwangsom op de eigenaar van het perceel Sint
Annastraat 151 te Sluis (" 't Hoompje")

Besluit
Beslissing op bezwaar te herroepen en het dwangsom- en
invorderingsbesluit in te trekken.

