Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

19-11-2019

Tijd

9:00 - 13:45 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

Toelichting

Wethouders Werkman en Ploegaert hebben de vergadering om
respectievelijk 13.00 uur en 13.15 uur verlaten wegens andere
verplichtingen.

1.c

ED: Afhandeling verzoeken om handhaving, gericht tegen recreatief gebruik
van enkele woningen in Cadzand

Besluit
1. Het handhavingsverzoek aangaande de recreatieve verhuur van enkele
percelen in Cadzand af te wijzen.
2. De verzoeker om handhaving € 100 per dag aan dwangsommen te
vergoeden, vanaf 7 november 2019 tot en met de dag van verzending van uw
besluit.
2

NOTA'S VOOR DE RAAD (OND-BB-ED)

2.a.2

OND: Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds

Besluit
1. Kennis nemen van de effecten van de septembercirculaire 2019
Gemeentefonds.
2. Instemmen met de concept brief aan de raad.
3. Naar aanleiding van: het college steunt de stap om een gezamenlijke
brandbrief aan de VNG en Rijksoverheid te sturen.

2.c.1

ED: RV Vaststellen bestemmingsplan Oostburgsestraat
Zuidzande/Diomedeweg Retranchement

Besluit
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Oostburgsestraat Zuidzande/
Diomedeweg Retranchement’ gewijzigd vast te stellen.

2.c.3

ED: RV Vaststelling bestemmingsplan Grote Beer (Bunker)

Besluit
1. De raad voor te stellen deels tegemoet te komen aan de ingediende
zienswijzen conform de Notitie beantwoording zienswijzen Grote Beer
(Bunker).
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Grote Beer (Bunker) gewijzigd
vast te laten stellen.
).
2.c.4

ED: RV Vaststelling bestemmingsplan Marktplein 10-11 Sint Anna ter Muiden

Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Marktplein 10 -11
Sint Anna ter Muiden vast te laten stellen.
2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst.
3. Redactioneel: ondertekening college in raadsvoorstel aanpassen (weghalen
dubbele termen burgemeester en secretaris).
4

NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 12 november 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 12 november 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
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4.b.1

BB: Geopark Schelde Delta

Besluit
1. Kennisnemen van de presentatie Unesco Geopark Schelde Delta.
2. Instemmen met de intentieverklaring Geopark Schelde Delta, onder
voorbehoud dat:
a. ten aanzien van het onderdeel promotie het primaat ligt bij de Zwinstreek
b. indien er wel financiële consequenties aan deelname verbonden worden
hiervoor t.z.t. dekking moet worden gezocht.
3. De VZG mandateren om de intentieverklaring te ondertekenen. In de concept
brief het voorbehoud toevoegen zoals benoemd bij beslispunt 2a.
4.c.4

ED: Handhavend optreden tegen de eigenaar van de boot met trailer op het
adres Van der Slikkestraat 6 te Schoondijke

Besluit
De eigenaar van de boot met trailer met kenteken 88-RP-JT de last op te
leggen om de strijdigheid met artikel 2:10 APV vóór 1 januari 2020 op te
heffen en opgeheven te laten en hieraan een dwangsom ineens van € 500 te
verbinden.
4.c.5

ED: Herziening bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen Sluis

Besluit
1. In te stemmen met herziening van de beleidsuitgangspunten (inclusief
ontwikkeling van) voor verblijfsrecreatieterreinen.
2. In een volgende fase, mede op basis van deze beleidsherziening, te starten
met de invulling van een nieuw omgevingsplan Sluis voor het onderdeel
verblijfsrecreatieterreinen.
4.c.6

ED: Voorontwerp bestemmingsplan Oude Kerkstraat 20 Sluis

Besluit
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oude Kerkstraat 20 te Sluis’ ter inzage te
leggen.
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4.c.7

ED: Stand van zaken invoeren PxQ-systematiek op stuksniveau RUD Zeeland

Besluit
1. Kennis te nemen van de stand van zaken.
2. Stand van zaken mondeling mee te delen in de commissie Ruimte/AB op 19
november 2019.
3. Het bericht van de voorzitter van de RUD met bijlage toe te zenden aan de
gemeenteraad via het infobulletin.
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