Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

07-01-2020

Tijd

9:00 - 13:25 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

Toelichting

Wethouder Poissonnier heeft de vergadering om 13.10 uur verlaten.

4

NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 17 december 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 17 december 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.2

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 19 december 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 19 december 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.b.1

BB: Voorstel inzake de inzameling van textiel per 1 januari 2020 door de
Zeeuwse Reinigingsdienst B.V., met Curitas Textielinzameling als
onderaannemer

Besluit
1. In te stemmen met de inzameling van textiel per 1 januari 2020 door de
Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. met Curitas Textielinzameling als
onderaannemer.
2. De voor het ingezamelde textiel ontvangen vergoeding ten goede te laten
komen aan de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen.
3. Bijgevoegde brieven te verzenden aan de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen
en de gemeenteraad.

4.c.1

ED: Bekrachtiging bouw- en sloopstop ten laste van de eigenaar van het
perceel Oudestad 66 te Oostburg

Besluit
1. De bouw- en sloopstop, opgelegd middels de beschikking van 13 december
2019, te bekrachtigen.
2. Het verzoek om uitstel met drie weken te honoreren.
4.c.2

ED: Principeverzoek Smeestraat 10 Sluis

Besluit
1. In principe medewerking te verlenen aan het ingediende principeverzoek
voor herontwikkeling van ‘Het Populierenhof’ te Sluis door middel van een
hotelfunctie.
2. Geen medewerking verlenen aan de realisatie van nieuwe woningen op de
locatie van ‘Het Populierenhof’.
3. Initiatiefnemer op de hoogte stellen door middel van bijgevoegde brief.

4.c.3

ED: RUD Zeeland 1e begrotingswijziging 2020

Besluit
1. Instemmen met het concept raadsvoorstel om een positieve zienswijze in te
dienen op de 1e begrotingswijziging 2020 van de RUD Zeeland, waarbij wel
zorgen geuit worden over een aantal ontwikkelingen.
2. Het concept voorstel toevoegen aan de stukken voor de vergadering van
presidium die deze avond plaatsvindt (cyclus januari 2020).
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