Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

15-10-2019

Tijd

9:00 - 13:00 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

Toelichting

Wethouders Poissonnier en Werkman hebben deze vergadering niet
bijgewoond (vakantie).

2
2.a

Presentatie Omgevingswet commissie Ruimte/AB

Besluit
1. Het college bespreekt de concept presentatie voor de commissie Ruimte/AB
deze avond.
2. Tijdens de commissievergadering zal wethouder Ploegaert het onderwerp
inleiden en mevrouw Haaze voorstellen.
2.b

Notitie commissie Samenleving-Middelen - technische voorlichting

Besluit
1. Het college stemt in met de notitie waarin de vragen van de technische
voorlichtingsbijeenkomst d.d. 7 oktober 2019 beantwoord worden.
2. De notitie toevoegen bij de ingekomen stukken en mededelingen van de
raadsbrede commissie Samenleving/Middelen op 22 oktober 2019.
2.c

BB: Vertegenwoordiging GR-en

Besluit
1. Instemmen met het concept raadsvoorstel over het aanwijzen van
gemeentelijke vertegenwoordigers in GR-en en privaatrechtelijke
rechtspersonen

2. Het raadsvoorstel toe te voegen aan de agenda van de besluitvormende
raadsvergadering op 24 oktober 2019
3. Naar aanleiding van: de secretaris heeft de vraag van raadslid Scheppers
over de portefeuille Sociaal-Economisch beleidsplan beantwoord.
4

NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 8 oktober 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 8 oktober 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.2

OND: Langlopende geldlening 2019 niet opnemen

Besluit
1. In 2019 geen langlopende geldlening aantrekken en het rentevoordeel ten
gunste van het begrotingssaldo vrij te laten vallen.
2. In de aankomende commissie Samenleving/Middelen op 22 oktober 2019
hiervan mededeling doen.
4.a.3

OND: Voorstel om in te stemmen met de beantwoording van ingekomen
brieven en e-mails over de ontwikkeling van 5G en de mogelijke gevolgen van
5G

Besluit
1. Het college besluit:
a. In te stemmen met de beantwoording op ingekomen brieven en e-mails over
de ontwikkeling van 5G en de mogelijke gevolgen van 5G met een informerend
karakter.
b. In te stemmen met de beantwoording op brieven en e-mails over de
ontwikkeling van 5G en de mogelijke gevolgen van 5G met een vragend
karakter.
c. In te stemmen met de beantwoording op de brief van Stichting StralingsArm
Nederland.
4.b.2

BB: Voorstel inzake een aanral aspecten betreffende de overeenkomst met de
Stichting Sympany voor de inzameling van huishoudelijk textiel in de gemeente
Sluis
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Besluit
1. In te stemmen wijziging van de vergoeding naar € 0,10 per kilo netto
ingezameld textiel, met ingang van 1 oktober 2019.
2. Niet in te stemmen met de kosten voor het verwerken en afvoeren van het in
het ingezamelde textiel aangetroffen restafval, ad. € 0,48 per kilo restafval.
3. Stichting Sympany van het bovenstaande schriftelijk in kennis te stellen door
het verzenden van een brief.
4. De raad door middel van een brief, in kennis te stellen van de
ontwikkelingen rond de vergoeding voor het ingezamelde textiel en de
ontwikkelingen in de textielrecyclingketen.
5. De Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen schriftelijk in kennis te stellen van de
ontwikkelingen rond de vergoeding voor het ingezamelde textiel6. Kennis te
nemen van het opzeggen van de overeenkomst door Stichting Sympany per 1
januari 2020.

4 .b.3

BB: Nota integrale herziening gebouwenbeheer

Besluit
1. Het college spreekt uit positief te staan tegenover de evaluatie van het
Masterplan Voorzieningen en de Nota Strategisch Eigendommenbeleid, en
tegenover het stappenplan om te komen tot een integraal
gebouwenbeheerplan.

4.b.5

BB: Inventarisatie Stakeholders en Vraagstukken t.b.v. herziening Krachtig
Verbonden

Besluit
1. Instemmen met het bijgewerkte werkdocument Herziening visiedocument
Krachtig Verbonden.
2. Instemmen met presentatie "Inventarisatie Stakeholders en Vraagstukken
t.b.v. herziening visiedocument Krachtig Verbonden".
3. Beide documenten via de griffie aanbieden voor plaatsing op de agenda van
de raadsbrede commissie Samenleving/Middelen op 22 oktober 2019 (het
presidium heeft hiermee per mail ingestemd). De stukken toevoegen na de
onderwerpen 2e berap en begroting.
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4.c.1

ED: Afhandeling verzoek om handhaving, gericht tegen de
boomkweekactiviteiten op het perceel Margarethaweg 2 te Oostburg

Besluit
1. Het verzoek van ARAG om handhavend op te treden tegen Renover
Onroerend Goed BV, wegens vermeende handelingen in strijd met het
bestemmingsplan, af te wijzen wegens het ontbreken van een overtreding.
2. Naar aanleiding van: er is een verzoek ontvangen van de heer Plasschaert tot
een bestuurlijk gesprek.
4.c.2

ED: Afhandeling verzoek om handhaving, gericht tegen de recreatieve verhuur
van het pand Christiaansenstraat 15 te Aardenburg

Besluit
1. Het verzoek van de bewoner van Christiaansenstraat 13 te Aardenburg, om
handhavend op te treden tegen de recreatieve verhuur van het pand
Christiaansenstraat 15 te Aardenburg, af te wijzen wegens concreet zicht op
legalisatie.
4.c.3

ED: Intrekken dwangsombesluiten ten laste van de eigenaresse van het perceel
Oude Rijksweg 68 te Breskens

Besluit
De dwangsombesluiten van 1 en 23 april 2019, ten laste van de eigenaresse
van het perceel Oude Rijksweg 68 te Breskens, in trekken.
4.c.4

ED: Principeverzoek Buijzenpolderdijk 7 Breskens

Besluit
1. In principe medewerking te verlenen aan het verplaatsen van het bouwvlak
en het gedeeltelijk wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ op
het perceel Buijzenpolderdijk 7 in Breskens.
2. Initiatiefnemers op de hoogte stellen door middel van een brief.
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