Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

08-09-2020

Tijd

9:00 - 13:00 uur

Locatie

Spreekkamer P010

Voorzitter

Burgemeester
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NOTA'S VOOR DE RAAD

2.a.1

Actiepuntenlijst presidium

Besluit
1. Aan de hand van de actiepuntenlijst die de griffier heeft opgesteld,
koppelen de burgemeester en de secretaris terug uit het presidium
d.d. 1 september 2020.
2. Het gesprek van het college met het presidium zal plaatsvinden
voorafgaand aan het presidium van 6 oktober 2020.
2.a.2

RV - OND: Nota Rapportage COVID-19 september 2020

Besluit
1. De rapportage aanleveren voor doorlevering aan de griffie (raadsbrede
behandeling in commissie Samenleving/Middelen op 15 september 2020).
2. In afstemming met wethouder Werkman bezien of het mogelijk is in een
volgende rapportage wat extra verdieping te brengen in de cijfers in het
hoofdstuk Externe ontwikkelingen.
3. Naar aanleiding van:
a. De burgemeester koppelt terug dat de VZG voornemens is twee moties in
te dienen voor de ALV van de VNG.
b. De eerste betreft de middelen sociaal domein (te beperkt voor het aantal
taken) en de tweede de herverdeling van het Gemeentefonds (aanpak en
weging).
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NOTA'S OPENBAAR

4.a.1

OND: Openbare besluitenlijst collegevergadering 1 september 2020

Besluit
De openbare besluitenlijst d.d. 1 september 2020 vaststellen.
4.c.1

ED: Beoordeling herziening invorderingsbesluit ten laste van de eigenaar van
het perceel Oudestad 66 te Oostburg

Besluit
Niet over te gaan tot herziening van het invorderingsbesluit van 11 mei 2020.

4.c.3

ED: Beroep inzake tweede gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
'Buitengebied Sluis (2de herziening)'

Besluit
1. In te stemmen met de voorgestelde aanpassing van de tweede gewijzigde
vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis (2de herziening)’
voor het perceel Westelijke Dwarsweg 5 te Hoofdplaat.
2. Aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te verzoeken
om de zitting te heropenen om de voorgestelde oplossing te bespreken ter
zitting.
3. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te informeren
middels de voorgestelde brief. In bijlage 2 bij de brief, de laatste regel van
de tabel nalopen. Het college heeft het gevoel dat in de rechter kolom
abusievelijk de naam Calon staat in plaats van Van Wezel.
4. De appellant en de derde-belanghebbenden middels de voorgestelde brief
informeren.
4.c.4

ED: Het nemen van een (gewijzigde) tijdelijke verkeersmaatregel voor het
centrum van Sluis

Besluit
1. De door u op 28 mei 2020 (gewijzigd op 30 mei 2020) ingestelde Tijdelijke
Verkeersmaatregel in te trekken met ingang van 9 september 2020.
2. Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen o.g.v. het bepaalde in artikel 34
BABW voor:
a) het stellen van een gedeeltelijke geslotenverklaring voor de wegen in het
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centrum van Sluis (Kaai, Nieuwstraat, Kapellestraat en de Oude Kerkstraat)
voor de periode 9 september 2020 tot en met 1 november 2020 waarbij
deze straten van
-

maandag tot en met vrijdag tussen 12:00 uur en 18:00 uur zijn
afgesloten voor vrachtverkeer en

-

op zaterdag en zondag alsmede de (Belgische) feestdagen tussen 12:00
uur en 18:00 uur zijn afgesloten voor alle verkeer.

b) het voor de periode 9 september 2020 tot en met 1 november 2020
instellen van eenrichtingverkeer in de Nieuwstraat te Sluis tussen de molen
tot de kruising Oude Kerkstraat.
3. Uw bekendmaking publiceren in het ZVA.
4. Wethouder Poissonnier zal hierover deze avond mededeling doen in de
commissie Ruimte/AB.
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