Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

10-12-2019

Tijd

9:00 - 12:00 uur

Locatie

Burgerzaal Terneuzen

Voorzitter

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

2.b.1

BB: Presentatie toelichting Regionale Energiestrategie (RES)

Besluit
Instemmen met de concept presentatie voor de regionale raadsbijeenkomst op
17 december 2019.

2.c.2

Toezeggingen presidium

Besluit
Het college bespreekt de toezeggingen uit het presidium d.d. 3 december
2019. Zij worden toegevoegd aan de bestuurlijke jaaragenda.
2.c.3

Concept agenda regionale raadsbijeenkomst 17 december 2019

Besluit
1. Het college stemt in met de opbouw van de concept agenda. Op dit moment
is echter niet duidelijk of het onderwerp Jeugdzorg, rapport Van Montfoort op
de agenda blijft staan
2. Nadat er hierover duidelijkheid verkregen is (uiterlijk 11 december 2019)
wordt de agenda in afstemming met de portefeuillehouders afgerond, zodat de
griffie tijdig kan verzenden.

4

NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 3 december 2019

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

OND: Aanmelding Visitatiecommissie VNG financiële haalbaarheid sociaal
domein

Besluit
1. In te stemmen met de aanmelding en met het ingevulde aanmeldformulier
dat op 9 december 2019 separaat per mail ontvangen is. Het bijhorende
financieel overzicht wordt momenteel opgesteld.
2. De Visitatiecommissie te informeren middels bijgevoegde conceptbrief.
3. De gemeenteraad te informeren via het wekelijkse informatiebulletin, en
door een mededeling/vooraankondiging te doen in de commissie
Samenleving/Middelen deze avond.
4.a.3

OND: Voorhangprocedure overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV

Besluit
Bekrachtigen van het besluit van 12 november 2019 om de vertegenwoordiger
te laten instemmen met het tijdens de Algemene vergadering van
Aandeelhouders van PZEM NV van 20 december 2019 te behandelen voorstel
om scenario 7 "certificering van de aandelen" verder uit te werken voor
implementatie in 2020.
4.b.3

BB: Implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ)

Besluit
Invulling te geven aan de implementatie van de Wvggz door:
1. Het meldpunt/meldfunctie, het verkennend onderzoek, het indienen van een
verzoekschrift voor een zorgmachtiging en de communicatie met melder, voor
de periode januari 2020 tot en met 2023 te beleggen bij het Veiligheidshuis
Zeeland en dit jaarlijks te evalueren en indien nodig bij stellen.
2. Voor het horen van een betrokkene in relatie tot een besluit voor een
crisismaatregel in 2020 gebruik te maken van de nationale hoorservice van
Khonraad.
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3. Het Veiligheidshuis Zeeland te autoriseren voor de voor hen vastgestelde
profielen in Khonraad.
4. Het opdrachtgeverschap á 0,5 fte (ipv 1) voor de implementatie Wvggz te
beleggen bij het CZW bureau en de implementatiekosten Wvggz via een
subsidiebedrag per jaar te verstrekken aan het CZW Bureau en jaarlijks bij te
stellen op basis van verantwoording en tevens de benodigde capaciteit voor
opdrachtgeverschap jaarlijks te evalueren en zo nodig bij te stellen.
5. Een regionaal projectleider Implementatie Wvggz voor 16 uur per week, in
de periode maart tot en met december 2020, te beleggen bij het CZW Bureau.
6. Kennis te nemen van het benoemen van een interne procescoördinator
Wvggz.
7. De 1e locoburgemeester te mandateren voor het nemen van een besluit tot
een cisismaatregel.
8. De hiervoor benodigde middelen ad € 28.338 in 2020 te dekken ten laste
van de post Begeleiding, voor de jaren 2021, 2022 en 2023 zal dit via de
Kadernota als aanpassing van het meerjarenperspectief worden meegenomen.
4.b.4

BB: Aankoop smalspoor tractor

Besluit
In te stemmen met de aankoop van een compact tractor.
b. De investering in de tractor achteraf te autoriseren in de jaarrekening en de
kapitaallasten ten laste van het budget Gladheidsbestrijding brengen.
4.b.5

BB: Nota intentieovereenkomst H. Joh. de Doperkerk Sluis

Besluit
In te stemmen met de inhoud van de intentieovereenkomst.
4.b.6

BB: Nota anterieure overeenkomst Oostburgsestraat/Diomedeweg

Besluit
In te stemmen met de inhoud van de anterieure overeenkomst.

Pagina 3

4.c.1

ED: Handhavend optreden tegen onbekende eigenaar van een paardentrailer in
Aardenburg

Besluit
De paardentrailer aan de Van der Sluysstraat te Aardenburg op basis van
bestuursdwang weg te slepen naar de gemeentelijke werkplaats en gedurende
maximaal 13 weken op te slaan.
4.c.2

ED: Voorstel tot het aanwijzen van de heer C. den Hartog als toezichthouder

Besluit
De heer C. den Hartog aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel
5:11 Awb.

4.c.4

ED: Verlengen begunstigingstermijn ten laste van de eigenaar van het perceel
Westelijke Dwarsweg 5 te Hoofdplaat

Besluit
De begunstigingstermijn uit uw besluit van 6 februari 2019 (i.c. van 4 weken
na de uitspraak van de Raad van State inzake het duivenhok) te verlengen naar
4 weken na uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan.
4.c.5

ED: Voorstel om de Mandaatregeling gemeente Sluis en de bijbehorende
Mandaatlijst te wijzigen in verband met de inwerkingtreding van de Wnra

Besluit
De mandaatregeling gemeente Sluis en de bijbehorende Mandaatlijst te
wijzigen in verband met de inwerkingtreding van de Wnra.
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