Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

12-06-2018

Tijd

9:00 - 13:00

2.b.1

BB. RV: presentatie voor de raad over de AVG en IB incl. ENSIA .

Besluit
De raad te informeren over AVG en IB in de informerende
raadsvergadering van 14 juni 2018
4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 5 juni 2018

Besluit
De besluitenlijst 5 juni 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.2

OND: Aanwijzingsbesluit voor het tijdelijk benoemen van één secretaris
en één lid bezwarencommissie voor de behandeling van de bezwaren in
het kader van de functiewaardering HR21.

Besluit
1. In te stemmen met de tijdelijke benoeming van de secretaris van de
bezwarencommissie;
2. In te stemmen met de tijdelijke benoeming van het lid van de
bezwarencommissie.
4.a.3

OND: Wet revitalisering generiek toezicht

Besluit
1. De toezichtinformatie over het jaar 2017 inzake de Wabo, Wro,
Monumentenwet, Archiefwet en Wet Kinderopvang vast te stellen;
2. De gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren;
3. De vastgestelde toezichtinformatie te verstrekken aan de Provincie;
4. De informatie over de Wet kinderopvang tevens via
waarstaatjegemeente.nl beschikbaar te stellen voor de Inspectie van het
Onderwijs.

4.a.4

OND: financiele stukken Sabewa Zeeland

Besluit
1. Kennis te nemen van de financiële stukken van Sabewa Zeeland;
2. Raadsvoorstel aan te passen en een positieve zienswijze in te dienen
tegen deze stukken en deze aan de raad aan te bieden in de
raadsvergadering van 21 juni a.s.
4.b.1

BB Cofinanciering RIF project 'Praktijkroute MBO Zeeuws-Vlaanderen' van
ROC Scalda.

Besluit
1. In te stemmen met de aan ROC Scalda toegezegde financiering bij de
POP/Leader beschikbaar te stellen voor de cofinanciering van de RIFsubsidieaanvraag;
b. In te stemmen met de conceptbrief aan ROC Scalda.
4.b.2

BB Zienswijze ontwerp Omgevingsplan Zeeland 2018

Besluit
1. Een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp Omgevingsplan Zeeland
2018;
2. De raad in kennis te stellen door een afschrift van de brief aan de raad
te zenden.
4.c.1

ED: Bezwaar tegen vergunning plaatsen reclamezuil en aanbrengen
gevelreclame aan pand Nieuwstraat 83A Sluis (OV-2017246) aangepast

Besluit
Conform advies bezwarencommissie en de bezwaarde niet ontvankelijk te
verklaren en het besluit in stand te laten.
4.c.2

ED: Gedoogbeschikking voor de heer Fondse ("Harlingen 10")

Besluit
1. De eigenaar van de HA-10 Zeelandia, gelegen in de Handelshaven te
Breskens, een gedoogbeschikking te verlenen;
2. Het verzoek om handhaving af te wijzen.
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4.c.3

ED: Deelnemersrapportage en jaarrekening 2017 Regionale Uitvoerings
Dienst Zeeland

Besluit
1. Niet akkoord te gaan met de deelnemersrapportage;
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017;
3. De Regionale Uitvoerings Dienst hierover schriftelijk te informeren;
4. Brief ter kennis brengen van de gemeenteraad;
5. Een bestuurlijk gesprek in te plannen met de Regionale Uitvoerings
Dienst.
4.c.4

ED Zienswijzen en omgevingsvergunning hotel De Schelde

Besluit
1. De zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
2. In te stemmen met de notitie weerlegging zienswijzen De Schelde
Cadzand-Bad d.d. 13 april 2018;
3. De ruimtelijke onderbouwing bouwplan hotel De Schelde d.d.28 mei
2018 vast te stellen;
4. De omgevingsvergunning in mandaat te verlenen nadat de anterieure
overeenkomst is ondertekend door beide partijen;
5. In te stemmen met de inhoud van de concept anterieure
overeenkomst;
6. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn
verzekerd;
7. In te stemmen met de inhoud van de verkoopovereenkomst;
8. De indieners van de zienswijzen schriftelijk te informeren over de
beantwoording van de zienswijzen.
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