Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

08-01-2019

Tijd

9:00 - 13:15

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

1.a

Presentatie parkeren

Besluit
1. Aanleiding voor de presentatie is het feit dat de Europese banken per 1
januari 2020 verplichten dat bij iedere parkeerautomaat contactloos betalen
mogelijk moet zijn. Dit vraagt in enge zin een aanpassing van de automaten,
maar kan in brede zin gezien worden als een natuurlijk moment om het gehele
parkeervraagstuk tegen het licht te houden. Dit met de intentie de kwaliteit van
parkeren en parkeerterreinen verder te optimaliseren, meer (sturings)data te
kunnen vergaren, en werkprocessen efficiënter te maken.
2. Aan de hand van de presentatie komen vervolgens aan de orde: de scan van
de huidige situatie, de ambtelijke adviezen voor de periode 2019-2020
inclusief voor- en nadelen, openstaande vraagpunten (waaronder eigen beheer
vs lease, type aanbesteding), voorziene financiën/investeringen en het
vervolgproces (waaronder planning, betrokkenheid stakeholders zoals
gemeenteraad).
3. Het college spreekt uit de voorgestelde denkrichting te kunnen
onderschrijven, en vraagt in deze lijn een advies aan te bieden voor de
collegevergadering van 15 januari 2019.
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NOTA'S VOOR DE RAAD (OND-BB-ED)

2.a.1

OND: Evaluatie communicatienota 2016 - 2019

Besluit

1. Instemmen met de evaluatie communicatienota 2016 - 2019 inclusief
addendum, met dien verstande dat punt 25 groen gemaakt mag worden.
2. Evaluatie agenderen voor het presidium op 8 januari 2019 en de commissie
Ruimte/AB op 22 januari 2019.
3. Evaluatie tijdens de commissievergadering mondeling kort toe laten lichten.
Daarbij de uitnodiging doen aan de commissieleden om input mee te geven
voor de nieuw op te stellen communicatienota.
2.a.2

OND RV Aanvraag Rijksbijdrageregeling

Besluit
1. De raad voor te stellen om te besluiten om bijgevoegde aanvraag om een
bijdrage in het kader van de Rijksbijdrageregeling 'bommenregeling' in te
dienen bij het Ministerie van BZK.
2. Het voorstel aan te bieden voor de raadscyclus van januari 2019.
2.b.1

ED: RV vaststellen 'Parapluplan Archeologie, gemeente Sluis'

Besluit
1. Besluiten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Parapluplan
Archeologie, gemeente Sluis’ gewijzigd vast te stellen.
2. Datum raadsvoorstel aanpassen. Stukken aansluitend aanleveren bij de
griffie voor de raadscyclus van januari 2019.
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 18 december 2018

Besluit
De besluitenlijst d.d. 18 december 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.1a

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 20 december 2018

Besluit
De besluitenlijst d.d. 20 december 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.2

OND Reactie op antwoordbief van ketenbureau i-Sociaal Domein
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Besluit
Het ketenbureau i-Sociaal Domein de bijgevoegde brief te sturen.
4.a.3

OND team P&O Aanpassing RPS per 1 januari 2019

Besluit
1. Het per 1 januari 2019 integraal opnieuw vaststellen van de aangepaste
Rechtspositieregelingen van de Gemeente Sluis (RPS) na verwerking van de
aanpassingen uit LOGA brieven 18-06 en 18-07 in de CAR.
2. De aangepaste versie van de RPS op Postbus 27 publiceren.
3. Tevens melding doen in Overlegvergadering OR.
4.a.4

OND: Administratief beroep uittreedsom Zeeuwse Muziekschool (stand van
zaken)

Besluit
1. Kennis te nemen van de beschikking van Gedeputeerde Staten van 27
november 2018.
2. Beroep in te stellen tegen deze beschikking bij de Rechtbank Zeeland-WestBrabant.
3. In overleg met de gemeente Vlissingen en de Zeeuwse Muziekschool te
komen tot een voorlopige opdrachtformulering voor een externe deskundige
waarbij rekening wordt gehouden met de conclusies van de commissie
bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland.
4. De definitieve opdrachtformulering aan de externe deskundige, inclusief de
voordracht voor de persoon van de deskundige en de afgesproken procedure
t.z.t. ter besluitvorming aan het college voor te leggen.
5. De gemeenteraad na uw besluit onder 4.) middels een voorhangprocedure
vragen haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
6. Pas na verloop van de voorhangprocedure tot artikel 169 lid 4 een besluit te
nemen omtrent bestuurlijk commitment.
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4.b.2

BB: Voorstel om over te gaan tot benoeming van twee nieuwe leden voor de
Raad voor maatschappelijke en demografische ontwikkeling.

Besluit
1. Conform de voordracht van de sollicitatiecommissie van de Rmdo, over te
gaan tot benoeming van de volgende leden van de Raad voor maatschappelijke
en demografische ontwikkeling:
2. De leden te benoemen per 1 november 2018 voor een periode van vier jaar.

4 .b.3

BB: Vergroening gasverbruik gemeente voor 2019

Besluit
1. Instemmen met het vergroenen van het gas dat de gemeente verbruikt in
2018 d.m.v. CO2-credits.
2. Instemmen met het vergroenen van het gas d.m.v. optie 1.
3. Bovenstaand besluit vastleggen voor de huidige collegeperiode, dus voor de
periode 2019 t/m 2022.
4. Instemmen om een voorstel verder uit te werken waarin het verschil tussen
optie 1 en optie 3 wordt gebruikt als investering in deelname van de gemeente
aan postcoderoosprojecten.

4.b.4

BB: Voorstel tot overname van grond nabij Duinhof Oost aan de
Vlamingpolderweg te Cadzand.

Besluit
1. Het perceel sloot, gelegen nabij Duinhof Oost aan de Vlamingpolderweg te
Cadzand, over te nemen van Compagnie Cadzand Duinhof Oost B.V.
4.b.5

BB: Rapport benchmark wegen

Besluit
1. Vooruitlopend op de definitieve oplevering van de Benchmark Verhardingen
Zeeland door het Zeeuwse Platform Openbare Ruimte (POR) in januari 2019,
kennis nemen van het rapport Benchmark Verhardingen Zeeland.
2. Het rapport ter kennis brengen van de commissie Ruimte/AB op 22 januari
2019 via de brieven onder D.
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4.b.6

BB: Rapport kansen voor recreatienatuur

Besluit
1. Instemmen met de notitie om de commissie Ruimte/AB te verzoeken in te
stemmen met het in de inspraak brengen van het rapport Kansen voor
recreatienatuur in West Zeeuws Vlaanderen.
2. Notitie aanbieden voor de raadscyclus januari 2019.
4.c.1

ED: Beroep tegen de van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een hondenhok op het adres Westelijke Dwarsweg 5 te
Hoofdplaat

Besluit
1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West Brabant
om het beroep gegrond te verklaren.
2. Besluiten om de proceskosten te vergoeden aan eisers
3. Besluiten om binnen 26 weken een nieuw besluit te nemen op de aanvraag
voor het plaatsen van een hondenhok.
4. Uitspraak ter kennis brengen van gemeenteraad.

4.c.2

ED: Handhavend optreden tegen ZorgSaam, de eigenaar van het perceel
Pastoor van Genklaan 6 te Oostburg (Antoniusziekenhuis).

Besluit
Besluiten om de stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen de last op te leggen
om de tekortkomingen op grond van artikelen 2.84, eerste lid, 2.94, eerste lid
en artikel 2.94, tweede lid, Bouwbesluit 2012 vóór 1 juli 2020 op te heffen.
Aan die last een dwangsom ineens van € 389.000 te verbinden.
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