Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

23-10-2018

Tijd

9:00 - 13:00

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis
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NOTA'S VOOR DE RAAD

2.b.1

BB: 1e begrotingswijziging 2018 van de GGD Zeeland betreffende Veilig Thuis.

Besluit
1. Instemmen met de eerste begrotingswijziging 2018 van de GGD Zeeland.
2. Instemmen met het voorleggen van deze eerste begrotingswijziging 2018
aan de gemeenteraad,
3.. Instemmen met de concept antwoordbrief aan de GGD, behorende bij het
concept raadsvoorstel.
2.c.1

ED:RV: vaststellen bestemmingsplan Margarethaweg 1 Oostburg

Besluit
1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op het ontwerp
bestemmingsplan 'Margarethaweg 1 Oostburg' en de ontwerp
omgevingsvergunning voor de activiteiten bouw en milieu (UV-2017110A).
2. In te stemmen met de overwegingen, conclusies en ambtshalve wijzigingen
zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende 'Notitie zienswijzen en
ambtshalve wijzigingen voor het ontwerp bestemmingsplan Margarethaweg 1
Oostburg en de ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteiten bouw en
milieu (UV-2017110A)'.

3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Margarethaweg 1 Oostburg'
gewijzigd vast te stellen.
4. De burgemeester te machtigen om de voorgestelde overeenkomst te
ondertekenen
2.c.2

ED:RV: voorstel tot gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan
'Dorpsstraat 16 Retranchement'

Besluit
1. In te stemmen met de notitie beantwoording Notitie beantwoording
zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 'Dorpsstraat 16 Retranchement'.
2. De raad voor te stellen om het ontwerpbestemmingsplan 'Dorpsstraat 16
Retranchement' gewijzigd vast te stellen.
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NOTA'S OPENBAAR

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 16 oktober

Besluit
De besluitenlijst van 16 oktober 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.2

OND: 7e programmawijziging 2018

Besluit
1. De 8e wijziging van de taakveldenraming 2018 vaststellen.
2. De 7e wijziging van de programmabegroting 2018 voor kennisgeving
aannemen en aanbieden aan de raad van 25 oktober a.s.
4.b.1

BB: Aansluiting op de landelijke app en website van Ongehinderd.

Besluit
Aanhouden
1. Het college staat uitgebreid stil bij het voorstel, en bij de beantwoording van
de vragen d.d. 25 september 2018.
2. Ondanks deze aanvullende informatie resteren er bij het college nog diverse
(verduidelijkende) vragen.
3. Secretaris neemt deze vragen, gezien het deels app-overstijgende karakter,
mee richting MT/organisatie.
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4.b.2

BB Woningbehoefte onderzoek (WBO 2018)

Besluit
1. Instemmen met het onderzoek WBO2018.
2. Instemmen met de verdeelsleutel van het gemeentelijk kostendeel, t.w. 2550-25 (Sluis - Terneuzen - Hulst)
3. Dekking van de kosten ten laste brengen van de post Volkshuisvesting
algemeen
4.b.3

BB: Verlenen van enkelvoudige opdracht bouwrijp maken, uitbreiding
winkelcentrum Spuiplein Breskens

Besluit
Akkoord gaan met het enkelvoudig onderhands opdracht verlenen voor het
bouwrijp maken van de uitbreiding winkelcentrum Spuiplein Breskens.
4.b.4

BB: Besluiten om de regeling voor het inzamelen/verwijderen van het afval
afkomstig van carnavalswagens van carnavalsverenigingen/wagenbouwers uit
de gemeente Sluis te wijzigen.

Besluit
1. De regeling voor het inzamelen/verwijderen van het afval afkomstig van
carnavalswagens van carnavalsverenigingen/wagenbouwers uit de gemeente
Sluis als volgt te wijzigen:
* gedurende de periode tussen de carnavalsoptocht in Aardenburg en Goede
Vrijdag kan het afval worden afgegeven;
* het terrein van gemeentewerken, Oudestad 98 te Oostburg aanwijzen als
locatie waar het afval moet worden afgeven.
2. Bijgevoegde brief te verzenden aan ACS De Nachtuuln.
4.b.5

BB: Uitvoering motie kilometerheffing Vlaanderen

Besluit
1. Akkoord gaan met de werkwijze voor de uitvoering van de motie omtrent
kilometerheffing Vlaanderen door een brief te sturen naar Gedeputeerde Staten
en de andere Zeeuwse gemeenten op de hoogte te brengen van de motie.
2. Gedeputeerde aankondigen dat deze brief er aan komt.
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4.b.6

BB: Verzoek Stichting Duurzaam Groede tot samenwerking m.b.t. onderzoek
WUR

Besluit
1. Het college bespreekt het voorstel en constateert dat de volgorde in het
proces en de verschenen berichtgeving in de media niet handig is geweest.
2. Daar tegenover staat dat het college - mede vanuit het oogpunt van
burgerparticipatie - het initiatief kan waarderen.
3. Alles overwegende besluit het college een brief te zenden waarin
uitgedragen wordt dat:
a. er een positieve grondhouding is, mede vanuit het oogpunt van
burgerparticipatie
b. wij belangstellend zijn naar de uitkomsten, die wellicht kunnen bijdragen
aan de opgaven waar ook de gemeente voor staat
c. wij niet de ambtelijke ruimte hebben om actief te participeren op inhoud,
maar wel graag gebruik maken van de mogelijkheid om agenda-lid te zijn (een
'volgende' rol)
d. wij de initiatiefnemers veel succes wensen.
4.c.1

ED Kokersweg 4a

Besluit
Aanhouden
1. De overwegingen en conclusie in het voorstel zijn voor het college helder.
2. Wel vraagt het college zich open af of het mogelijk zou kunnen worden (en
zo ja, onder welke randvoorwaarden) om bij voormalige agrarische bedrijven
die de bestemming wonen hebben, de bestemming te wijzigen in recreatief.
4.d

RONDVRAAG OPENBAAR

Besluit
Datagestuurd wonen
1. Wethouder Ploegaert koppelt terug over de presentatie die hij op 18 oktober
2018 in Den Haag verzorgd heeft op het congres Data gestuurd wonen.
2. De presentatie is positief ontvangen.
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