Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

24-03-2020

Tijd

9:15 - 11:25 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

Toelichting

Wethouders De Feijter en Ploegaert hebben via face-time aan de vergadering
deelgenomen.
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NOTA'S VOOR DE RAAD (OND-BB-ED)

3.a+b+e

Terugkoppeling presidium 19/3

Besluit
1. De burgemeester koppelt, onder verwijzing naar het overzicht met
afspraken (3a), terug uit de ingelaste vergadering van het presidium
d.d. 19 maart 2020.
2. De aangepaste bestuurlijke jaaragenda (3b) is besproken en heeft voor
maart geleid tot het door laten gaan van enkele (A-)stukken met
bekrachtiging achteraf. Het college is blij met deze keus, waarmee de
voortgang in de betreffende dossiers geborgd blijft.
3. Afgesproken is om in de vergadering op 7 april 2020 de cyclus voor april
2020 nader te bespreken, op basis van de dan actuele situatie.
4. Het voorstel van de Zeeuwse griffiers (3e) is eveneens positief ontvangen.
De griffier kijkt in overleg met de collega’s ICT naar de mogelijkheden voor
digitaal vergaderen.
5. De verscherpte maatregelen die gisteren, 23 maart 2020, door het kabinet
zijn afgekondigd, maken dat er inmiddels een nieuwe situatie is ontstaan.
De landelijke richtlijn over de gevolgen voor het democratisch
besluitvormingsproces, wordt afgewacht. De Zeeuwse griffiers volgen dit
op en zullen waar nodig of gewenst een aanvullend voorstel doen.
6. Vooruitlopend daarop zullen de burgemeester, de griffier en de secretaris
alvast sparren over mogelijke werkvormen (wat kan schriftelijk afgedaan
worden, waar is digitaal vergaderen een optie, waar is besluitvorming
noodzakelijk).

1.
3.d

Presentatie inwonersonderzoek draagvlak toerisme

Besluit
1. Wethouder Ploegaert geeft aan dat de presentatie voor een
commissievergadering erg omvangrijk is. Zijn voorstel is deze in te korten
(maximaal een half uur). Het college stemt daarmee in en geeft de
wethouder mandaat om dit met de heer IJben op te pakken.
2. De presentatie is voorzien voor de commissie Ruimte/AB op 14 april 2020.
Op dit moment is nog niet duidelijk of deze kan doorgaan, en zo ja in
welke vorm. Het college geeft als suggestie mee de presentatie door de
heer IJben te filmen, en digitaal alvast beschikbaar te stellen. Wethouder
Ploegaert neemt deze suggestie mee.
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

5.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 17 maart 2020

Besluit
De besluitenlijst d.d. 17 maart 2020 (openbare besluiten) vast te stellen.
5.a.2

1.. In te stemmen met de concept-zienswijze naar aanleiding van de
ontwerp begroting 2021 van de RUD Zeeland.
2. In te stemmen met het ontwerp raadsvoorstel tot vaststelling van deze
zienswijze (inclusief het tijdig verzenden van de zienswijze onder voorhoud
van goedkeuring door de gemeenteraad), met dien verstande dat datum
raadsvoorstel wordt aangepast.
3. De ontwerpbegroting 2021 van de RUD Zeeland mee te nemen bij
kadernota 2021.

5.b.1

BB: Ondersteunen voedselbank tijdens de coronacrisis

Besluit
Samen met de gemeenten Hulst en Terneuzen garant te staan voor de
(eventuele) extra kosten die de voedselbank gedurende 2 weken maakt.
5.c.1

ED: Afhandeling beroep, ingediend namens bewoner van het perceel
Nijverheidsstraat 19 te Schoondijke

Besluit
1. Kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank d.d. 17 maart 2020.
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2. De uitspraak via het infobulletin eveneens ter kennis brengen van de
gemeenteraad. Daarbij de toelichting plaatsen dat deze kennisgeving
plaatsvindt omdat dit dossier eerder in raadsverband aan de orde is
geweest.
5.c.2

ED: Handhavend optreden tegen de eigenaren van het perceel Raamstraat 1 te
Oostburg

Besluit
1. De eigenaren van het perceel Raamstraat 1 te Oostburg de last op te leggen
om binnen vier weken de strijdigheid met artikelen 7.21 Bouwbesluit 2012
en 1a, eerste lid, Woningwet, op te heffen door de kozijnen te vervangen,
dan wel anderszins duurzaam te voorkomen dat de ruiten uit de kozijnen
kunnen vallen.
2. Aan deze last een dwangsom ineens € 4.000 te verbinden.
5.c.3

ED: Hogeweg 1 Sluis

Besluit
Het wijzigingsplan vrijgeven voor de ontwerpprocedure en deze ter inzage
leggen.
5.c.4

ED: Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening MFC
Breskens

Besluit
1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening MFC Breskens’ (met
kenmerk NL.IMRO.1714.pzmfcbreskens12-ON01) voor een periode van 6
weken ter inzage te leggen.
2. De gemeenteraad schriftelijk op de hoogte te stellen.
3. Wethouder Poissonnier zal betrokkene telefonisch op de hoogte brengen.
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