Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

24-04-2018

Tijd

9:00 - 13:00

2.a.1

OND: RV: Portefeuilleverdeling, (bestuurlijke) vertegenwoordiging en
vervangingsregelingen
Besluiten om:
1. De portefeuilleverdeling vast te stellen;
2. De (bestuurlijke) vertegenwoordiging vast te stellen en daarmee, voor
zover nodig, de gemeentelijk vertegenwoordigers aan te wijzen;
3. Als lid en plaatsvervangend lid in de GR RUD Zeeland aan te wijzen resp.
wethouder de heer P.P.M. Ploegaert MPM en wethouder de heer J. Werkman;
4. Als lid en plaatsvervangend lid in de GR Sabewa Zeeland aan te wijzen
resp. wethouder de heer J. Werkman en wethouder de heer P.P.M. Ploegaert
MPM;
5. Aan te wijzen als eerste vervanger van wethouder de heer P.P.M.
Ploegaert MPM, wethouder de heer J. Werkman;
6. Aan te wijzen als eerste vervanger van wethouder de heer J. Werkman,
wethouder P.P.M. Ploegaert MPM;
7. Aan te wijzen als eerste vervanger van wethouder de heer F. Babijn,
wethouder mevrouw C.E.M. van de Vijver-Claerhoudt;
8. Aan te wijzen als eerste vervanger van wethouder mevrouw C.E.M. van
de Vijver-Claerhoudt, wethouder de heer F. Babijn;
9. De gemeenteraad voor te stellen de vertegenwoordigers in
gemeenschappelijke regelingen aan te wijzen, daarbij rekening houdend
met de voordracht, conform bijgaand raadsvoorstel (bijlage 2);
10. Als loco-burgemeester ingevolge artikel 177 Gemeentewet aan te
wijzen:
• 1e loco-burgemeester: de heer P.P.M. Ploegaert MPM;
• 2e loco-burgemeester: de heer J. Werkman;

• 3e loco-burgemeester: de heer F. Babijn;
• 4e loco-burgemeester: mevrouw C.E.M. van de Vijver-Claerhoudt.

2.a.2

OND: RV: Wijziging van de gemeenschappelijke regelingen OLAZ, RUD
Zeeland, Veiligheidsregio Zeeland, Sabewa Zeeland en
samenwerkingsverband Collectief Vervoer
Besluiten om raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad van mei 2018.

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 19 april 2018
Het college stelt de besluitenlijst d.d. 19 april 2018 vast.

4.a.2

OND: Voorstel om in 2018 twee vaste geldleningen aan te trekken
Besluiten om:
Besl uit

1. Een beeld te schetsen van de financieringspositie over de afgelopen 10
jaar;
2. Nu een vaste geldlening aan te trekken van € 18 miljoen. Bij het
eventueel nieuw aantrekken van een geldlening later dit jaar het college
een nieuw voorstel doen.

4.a.3

OND: Enige IB onderwerpen

esluit

Besluiten om:
1. De collegeverklaring over informatieveiligheid SUWI en DigiD over 2017
vast te stellen;
2. De collegeverklaring over informatieveiligheid en de assurance
verklaring ter kennis te brengen van de raad (brief te behandelen in
commissie Samenleving en Middelen).

4.b.1

BB: Afval van carnavalsverenigingen/wagenbouwers

Besluit

Besluiten om:
1. In te stemmen met de regeling voor het inzamelen/verwijderen van het
afval van carnavalswagens van carnavalsverenigingen/wagenbouwers uit de
gemeente Sluis;
2. Carnavalsverenigingen/wagenbouwers uit de gemeente Sluis hiervan
schriftelijk op de hoogte te brengen.
4.b.2

BB: voortzetting meetprogramma hittestress vanuit de VZG

Besluit

Besluiten om:
1. Akkoord te gaan met het voorstel van de VZG om het meetprogramma
hittestress de komende vier jaar voort te zetten (2018 t/m 2021);
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bijdrage om de
voortzetting van het meetprogramma mogelijk te maken;
3. Het besluit schriftelijk mededelen aan de VZG.

4.c.1

ED: Handhavend optreden tegen eigenaar Duindoornstraat 5 te Cadzand

esluit

Besluiten om
1. De stillegging van de bouw op het adres Duindoornstraat 5 te Cadzand
te bekrachtigen;
2. De eigenaren ervan de last op te leggen om het bouwterrein deugdelijk
in overleg met de toezichthouder af te sluiten, totdat de oude situatie is
hersteld; aan deze last een dwangsom ineens te verbinden;
3. De eigenaren de last op te leggen de bouwstop te respecteren en ter
nakoming van die last hieraan een dwangsom ineens te verbinden.

4.c.2

ED: ontwerp bestemmingsplan Margarethaweg 1 Oostburg
Besluiten om:
1. Kennis te nemen van de ingediende inspraakreacties;
2. In te stemmen met de beantwoording van de inspraakreacties zoals
geformuleerd in het document 'inspraak- en vooroverlegreacties
voorontwerp bestemmingsplan Margarethaweg 1 Oostburg';

3. Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning ter
inzage te leggen.
4.c.3

ED: principeverzoek Groeneweg Oost 2 Schoondijke - Boomdijk 3
Aardenburg
Besluiten om:
1. In principe medewerking te verlenen aan de verplaatsing van de
hoofdtak intensieve veehouderij van de bedrijfslocatie Boomdijk 3 te
Aardenburg naar de bestaande bedrijfslocatie Groeneweg Oost 2 te
Schoondijke;
2. In principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het
maximaal toegestane bedrijfsvloeroppervlakte voor de hoofdtak intensieve
veehouderij op het perceel Groeneweg Oost 2 te Schoondijke naar
maximaal 9516m2.

4.c.4

ED: bouwplannen perceel Oudelandseweg 2 en Oudelandseweg 2A te
Retranchement

Besluit

Het college besluit om in principe medewerking te verlenen aan de
bouwplannen buiten het bestaande bouwvlak, met dien verstande dat men
moet streven naar clustering binnen het perceel.

4.c.5

ED: Afwijzen van een verzoek om handhavend op te treden tegen de
eigenaar van het perceel Oude Rijksweg 5 te Breskens.
Besluiten tot het afwijzen van een verzoek om handhavend op te treden
tegen de eigenaar van het perceel Oude Rijksweg 5 te Breskens.
Besl uit

4.c.6

ED: Ontwerp-gedoogbeschikking voor de heer Fondse ("Harlingen 10")

Besluit

Besluiten om de ontwerpgedoogbeschikking voor de eigenaar van de HA10 Zeelandia, gelegen in de Handelshaven te Breskens, ter inzage te
leggen.

