Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

09-04-2019

Tijd

9:00 - 12:00 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

1.a

Kennismaking Berry Wink DIV/Archief

Besluit
Het college maakt - in aanwezigheid van de heer Van Hengel - kennis met de
heer Wink, die sinds kort het cluster DIV versterkt. Hij is trainee bij Van Heijst
Information Consulting B.V. (VHIC).
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NOTA'S VOOR DE RAAD (OND-BB-ED)

2.a

ED: RV Voorstel tot beantwoording van raadsvragen

Besluit
1. In afstemming met de portefeuillehouder de concept brief op enkele punten
aanpassen:
2. Ondertekening brief wijzigen in college.
3. Wethouder Ploegaert heeft mandaat om de brief af te ronden.
2.b

Beantwoording vragen mantelzorg

Besluit
Het college stemt in met de concept antwoordbrief aan de gemeenteraad.
2.c

Presentatie Klimaatstresstest

Besluit

Het college stemt in met de concept presentatie voor de commissie Ruimte/AB
van 16 april 2019.
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 2 april 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 2 april 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.3

OND: Verkenning strategische samenwerking GGD/RUD/VRZ

Besluit
1. Het college onderschrijft de gedachtelijn dat:
a. Samenwerking tussen de GGD, RUD en de VRZ kansen biedt op zowel
inhoudelijk als financieel gebied.
c. Er eerst een inhoudelijke verkenning naar de samenwerking moet worden
uitgevoerd. Hiervoor dient er een businesscase te worden opgesteld, waarin
onder andere efficiencywinst, kwaliteit van dienstverlening en financiële
voordelen zijn opgenomen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan dan
bekeken worden wat dit betekent voor de huisvesting.
d. Het daarnaast van belang is om als gemeenten strak de regie te houden
(GR-en zijn uitvoeringsorganisaties). De regierol van de gemeente op de
verschillende domeinen moet leidend blijven zijn.
2. Deze gedachtelijn leidt tot de volgende besluiten:
a. In de AB-vergaderingen van de RUD Zeeland, Veiligheidsregio Zeeland en
GGD Zeeland de positieve grondhouding meedelen, en per gemeenschappelijke
regeling de in deze nota genoemde aandachtspunten inbrengen.
b. Voorstellen dat er een inhoudelijke verkenning naar de samenwerking wordt
uitgevoerd. Hiervoor dient er een businesscase te worden opgesteld, waarin
onder andere efficiencywinst, kwaliteit van dienstverlening en financiële
voordelen zijn opgenomen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan dan
bekeken worden wat dit betekent voor de huisvesting.
c. Er op inzetten dat een delegatie namens de gemeenten gaat deelnemen in
het opstellen van de businesscase.
4.b.1

BB: Resultaat vervolgonderzoek maatschappelijke voorzieningen Aardenburg.

Besluit
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1. Kennis te nemen van de resultaten van het vervolg scenario-onderzoek door
HEVO vervat in het rapport van 26 maart 2019 met referentie 16372030012.0.1.
2. De noodzaak tot vervanging en clustering van gebouwen voor
maatschappelijke voorzieningen in Aardenburg te onderschrijven en te streven
naar vervangende nieuwbouw op de locatie van de huidige schoolgebouwen
als zijnde de meest geschikte locatie (scenario 2).
3. Het college realiseert zich dat de geraamde kosten nog geen financiële
dekking hebben, en geeft ruimte om deze mee te nemen in de doorrekening
van het coalitieakkoord in de Kadernota 2020-2023. In die context is dit
besluit nog niet onherroepelijk.
4. Betrokken partners en gemeenteraad over dit besluit informeren.
4.b.2

BB: in afwijking van het inkoopbeleid op basis van enkelvoudige aanbesteding
Erfgoed Advies Burger te Nieuwerkerk gedurende de periode van 1 mei 2019
tot 30 april 2023 in te huren als adviseur archeologie voor de gemeente Sluis.

Besluit
1. Erfgoed Advies Burger te Nieuwerkerk - binnen het daarvoor beschikbare
budget (tot € 25.000) - in te huren als adviseur archeologie voor de gemeente
Sluis voor de periode van 1 mei 2019 tot 30 april 2020 (1 jaar).
2. Op basis van de ervaringen in dit eerste jaar een besluit te nemen over het
vervolg.

4.b.4

BB: Besluiten om de inspraakprocedure van het Grondstoffenplan te starten.

Besluit
1. Niet te wachten met het starten van de inspraakprocedure van het
Grondstoffenplan tot de afronding van de besprekingen met de inzamelaars
over de inzameling van oud papier en karton.
2. In het ter inzage te leggen ontwerp Grondstoffenplan geen voorstellen op te
nemen met betrekking tot de inzameling van oud papier en karton,
overeenkomstig de bijgevoegde versie van het ontwerp.
3. De commissie Ruimte/Algemeen Bestuur in kennis stellen van dit besluit. De
procedureplanning zoals verwoord in het BW advies daarbij aan de commissie
beschikbaar stellen.
4. Uit de overdracht van het dossier is gebleken dat er (nog) geen verslag
gemaakt is van het overleg met de inzamelaars. Het college vraagt dit verslag
alsnog te verzorgen, op basis van de ambtelijk gemaakte aantekeningen.
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4.b.5

BB: Cruisetoerisme

Besluit
1. Instemmen om als gemeente Sluis vanuit toeristisch-recreatief beleid niet
actief in te spelen op cruisetoerisme maar dit over te laten aan de markt.
2. BIMS en de gemeenteraad hiervan schriftelijk in kennis stellen. Wethouder
Ploegaert heeft mandaat om de inhoud van deze brief goed te keuren.
4.b.6

BB: Ledenbrief VZG inzake subsidieaanvraag Emergis inzake spoedeisende
psychiatrische onderzoeksruimte.

Besluit
1. Het besluit van 25 september 2018 te bevestigen dat Sluis akkoord is met
de financiering van de SPOR voor de periode van oktober 2017 t/m december
2018 voor een bedrag van € 12.722,00.
2. Akkoord te gaan met de financiering van de SPOR voor het jaar 2019 voor
een bedrag van € 10.177,00, onder de voorwaarde dat alle Zeeuwse
gemeenten hiermee akkoord gaan.
3. Het CZW te verzoeken om in overleg te gaan met Emergis en CZ over de
borging richting de toekomst.
4.b.7

BB: Sportformateur - Aanvragen beschikbaar overheidsbudget t.b.v.
sportformateur en uitvoeringsbudget

Besluit
1. Gelet op de ondertekening van het Zeeuws Sportakkoord d.d. 7 maart 2019
insteken op het startmoment van mei 2019.
2. De intentieverklaring ondertekenen en vervolgens ter medeondertekening
voorleggen aan zwemvereniging Scheldestroom uit Breskens, Coöperatie BOSS
en AV De Wielingen.
3. Portefeuillehouder nader informeren over eventuele toekomstgerichte
verplichtingen die de ondertekening met zich meebrengt.
4.b.8

BB: voorbereiding burgemeestersoverleg in het kader van de stedenband van
Amsterdam met Delfzijl, Heerlen en Sluis op 17 mei 2019

Besluit
1. Kennis te nemen van de aantekeningen van het overleg van de
stedenbandcoördinatoren d.d. 15 en 16 november 2018.
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2. Kennis te nemen van het programma en de ontwerp-agenda van het
burgemeestersoverleg op 17 mei 2019 in Delfzijl.
3. Kennis te nemen van de brief van burgemeester Halsema over de toekomst
van de stedenband.
4. In te stemmen met de continuering van de stedenband en met het maken
van afspraken over de vorm van de samenwerking tijdens het aanstaande
burgemeestersoverleg.
5. De burgemeester te machtigen om tijdens dit burgemeestersoverleg naar
bewind van zaken te handelen. Definitieve agenda t.z.t. met de burgemeester
afstemmen (separaat advies aan BW is niet nodig).
6. Wethouders Ploegaert en Werkman hebben belangstelling voor deelname
aan excursies bij gelegenheid van het burgemeestersoverleg.
4.c.1

ED: Principeverzoek Kiosk, Markt 13a Oostburg

Besluit
1. In principe instemmen met het verzoek van Huigh Bouwadvies d.d. 6 maart
2019 en, na het door de initiatiefnemer indienen van de aanvraag
omgevingsvergunning, de procedure starten om te komen tot een
omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan.
2. Akkoord gaan met het verzenden van de bijgevoegde brief met het
principebesluit, met dien verstande dat de aanhef aangepast moet worden.
4 .c.2

ED: Zienswijzen en omgevingsvergunning tweede fase hotel De Schelde

Besluit
1. De zienswijzen ontvankelijk verklaren.
2. Instemmen met de bijgevoegde notitie weerlegging zienswijzen De Schelde
Cadzand-Bad d.d. 12 februari 2019.
3. De omgevingsvergunning in mandaat verlenen.
4. De indieners van de zienswijzen schriftelijk informeren over de
beantwoording van de zienswijzen.
5. Akkoord gaan met de bijgevoegde aanvullende koopovereenkomst.
4.c.3

ED: Afhandeling verzoek om handhaving, afkomstig van de eigenaar van
Veerhoekpolderweg 2 te Oostburg, gericht tegen zwerfvuil

Besluit
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1. Het verzoek om handhaving tegen de milieuvervuiling op het perceel
Veerhoekpolderweg 2 te Oostburg af te wijzen.
2. Het verzoek om het zwerfvuil van dit perceel te doen verwijderen af te
wijzen.
3. Het verzoek om handhaving gericht tegen de opslag van bouwmaterialen en
sloopafval op het volkstuinencomplex in Oostburg (ad 3) af te wijzen.
4. De ingebrekestelling niet erkennen.
4.c.4

ED: Handhavend optreden tegen de eigenaar van het perceel St. Annastraat 46
te Sluis (“Dikke van Dale”)

Besluit
1. De eigenaresse van het pand St. Annastraat 46 te Sluis de last op te leggen
om artikelen 6.20, zesde lid, en 6.23, vierde lid, Bouwbesluit 2012 (vanwege
het ontbreken van een CCV certificering) en artikel 2.10, vijfde lid, Bouwbesluit
2012 (vanwege onvoldoende wbdbo) voor 1 juni 2019 op te heffen.
2. Aan deze last een dwangsom ineens van € 25.000 te verbinden.

4.c.5

ED: Principeverzoek Nieuwstraat 46 Sluis

Besluit
1. In principe medewerking verlenen aan het realiseren van twee woningen op
de percelen Nieuwstraat 46 en 46A in Sluis, mits aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
i) Voor realisatie van een compensatiewoning op basis van de ruimte-voorruimte regeling dient een goede ruimtelijke onderbouwing aangeleverd te
worden.
ii) Om een woning op het perceel Nieuwstraat 46 te kunnen realiseren dient er
elders een woning gesaneerd en gesloopt te worden zodat er ruimte in de
woningvoorraad ontstaat.
2. Initiatiefnemer op de hoogte stellen door middel van bijgevoegde
conceptbrief.
4.c.6

ED: Verkeersbesluit ten aanzien van het pad naar duinovergang Villa Leopold

Besluit
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1. Een definitief verkeersbesluit ten aanzien van het pad naar duinovergang
Villa Leopold te nemen.
2. De bekendmaking te publiceren.
4.c.8

ED: Principeverzoek Groenevelt Fase 2 Sluis

Besluit
1. Besluiten om in principe medewerking verlenen aan een nieuw ontwerp /
inrichtingsvoorstel voor het plangebied Groenevelt fase 2 te Sluis om ter
plaatse maximaal 36 woningen te realiseren.
2. Het college geeft als vraagpunt mee in hoeverre het ontwerp flexibel kan
inspelen op ontwikkelingen uit de markt (bijvoorbeeld indien er vraag zou
ontstaan naar grotere percelen). Portefeuillehouder neemt dit punt mee
richting initiatiefnemer.
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