Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

05-06-2018

Tijd

9:00 - 13:00

2.b.1

BB: RV Voorstel tot vaststelling van de Kerkenvisie

Besluit
De gemeenteraad voor te stellen om de Kerkenvisie voor de gemeente
Sluis vast te stellen.
2.c.1

ED:RV: Herstelbesluit camping International

Besluit
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het herstel van het
bestemmingsplan 'Camping International';
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'camping International'
gewijzigd vast te stellen (herstelbesluit) naar aanleiding van de
tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State d.d. 21 maart 2018;
3. Af te zien van een voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling
3.4 Awb;
4. De Raad van State schriftelijk te informeren over uw besluit;
5. Appellanten schriftelijk te informeren over uw besluit.
2.c.2

ED RV: Definitie Stedelijke Ontwikkeling

Besluit
1. De Gemeenteraad voor te stellen om te besluiten:
De term 'stedelijke ontwikkeling', zoals genoemd in onderdeel D van het
Besluit milieueffectrapportage als volgt te interpreteren:
Dat
- een ontwikkeling kleiner dan 12 woningen en;
- een ontwikkeling die past binnen het vigerende bestemmingsplan en;
- een ontwikkeling die qua functie gelijkend, maar kleiner dan in het
vigerende bestemmingsplan is toegestaan

niet vallen onder de term 'stedelijke ontwikkeling' zodat hiervoor geen
besluit in het kader van de aanmeldnotitie milieu effect rapportage. ex
artikel 7.17 Wmb genomen hoeft te worden.
4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 29 mei 2018

Besluit
De besluitenlijst 29 mei 2018 (openbare besluiten ) vast te stellen.
4.a.2

OND: kadernota 2019-2022

Besluit
1. In te stemmen met de kadernota 2018-2021 conform ontwerp2.
deze ter vaststelling aan te bieden voor de raadscyclus van 5 juli a.s.;
2. De 6e wijziging van de taakvelden 2018 vast te stellen.
4.b.2

BB: Nota convenant inzake de verstrekking van persoonsgegevens van
vergunninghouders

Besluit
1. In te stemmen met het convenant inzake de verstrekking van
persoonsgegevens van vergunninghouders,
2. De burgemeester dit convenant namens de gemeente te laten
ondertekenen.
4.b.3

BB Subsidie gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2017 (voor- en
vroegschoolse educatie en extra dagdelen peuteropvang
doelgroepkinderen).

Besluit
1. Het subsidiebedrag Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid 2017
ten behoeve van voor- en vroegschoolse educatie
vast te stellen;
2. Het subsidiebedrag ten behoeve van peuteropvang 2017 vast te
stellen;
3. Het bestuur van de Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen,
Kindercentrum Kidz en Kinderdagopvang 't Gabbertje hierover
schriftelijk te informeren.
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4.b.4

BB Vaststellen Transitieplan en inwerkingstelling financieel arrangement
Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Besluit
1. In te stemmen met het Transitieplan voortgezet onderwijs ZeeuwsVlaanderen “Bouwen aan scholen met toekomst” d.d. 26 april 2018;
2. In te stemmen met het addendum c.q. de besluitenlijst van het
overleg over het Transitieplan VO Zeeuws-Vlaanderen d.d. 24 mei 2018;
3. Inwerking stellen van het financieel arrangement zoals afgesproken
op 16 november 2017;
4. De gemeenteraad (in de commissievergadering van 5 juni)
informeren over het voorliggende besluit.
4.b.5

BB: vaststellen bestemmingsplan Havengebied Breskens

Besluit
1. Kennis te nemen van het advies van de commissie voor de milieu
effect rapportage;
2. Kennis te nemen van de samenvatting van de ingediende zienswijzen
en in te stemmen met de overwegingen en conclusies als opgenomen in
het Rapport Zienswijzen & ambtshalve wijzigingen Ontwerp
bestemmingsplan Havengebied Breskens;
3. In te stemmen met de finale tekst van de anterieure overeenkomst;
4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel
6.12 Wro vast te stellen, nu het verplichte kostenverhaal door middel
van de anterieure overeenkomst is verzekerd;
5. In te stemmen met het voorleggen van het bestemmingsplan aan de
raad;
6. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Havengebied
Breskens gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de conclusies als
opgenomen onder punt 3.
4.c.1

ED: Afzien van handhavend optreden in verband met strijdigheid met de
Beheersverordening Cadzand en het Bouwbesluit 2012 tegen de
eigenaar van het perceel Duinlaan 2a te Cadzand.

Besluit
Af te zien van handhavend optreden in verband met strijdigheid met de
Beheersverordening Cadzand en het Bouwbesluit 2012 tegen de
eigenaar van het perceel Duinlaan 2a te Cadzand.
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4.c.2

ED: Omgevingsvergunning realiseren fietsenstalling Baanstpoldersedijk
4 te Nieuwvliet op het recreatieterrein Strand Resort

Besluit
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de
realisatie van een fietsenstalling aan de Baanstpoldersedijk 4 te
Nieuwvliet op het recreatieterrein Strand Resort;
2. Te bepalen dat de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt
omgezet in een definitieve verklaring van geen bedenkingen, mits er
geen zienswijzen worden ingediend op het ontwerpbesluit;
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro vast te
stellen.
4.c.3

ED: Pereweg 8 Sint Kruis

Besluit
1. Kennis te nemen van de bedrijfsactiviteit in de woning (kantoor in de
burgerwoning ten dienste van het transportbegeleidingsbedrijf welke
gevestigd zit op het perceel Pereweg 8 te Sint Kruis en het gegeven dat
deze rechtstreeks passend is in het bestemmingsplan;
2. In principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek de
bestemming te wijzigen voor onderhoud en reparatie van eigen
bedrijfsauto's van het transportbegeleidingsbedrijf en kleinschalig aan
auto's van derden;
3. Belanghebbende hierover schriftelijk te informeren.
4.c.4

ED: Verzoek om handhavend op te treden tegen de exploitant van het
restaurant op het adres Nieuwstraat 9 te Sluis afwijzen.

Besluit
In te stemmen dat de burgemeester het verzoek om handhavend op te
treden tegen de exploitant van het restaurant Happy Days Diner op het
adres Nieuwstraat 9 te Sluis in het kader van de APV, afwijst.

Pagina 4

4.c.5

ED: Zienswijze op ontwerpvergunning zandwinning Coxydeweg
Oostburg

Besluit
1. De zienswijze ontvankelijk te verklaren;
2. In te stemmen met de aangepaste ruimtelijke onderbouwing d.d. 15
mei 2018;
3. De omgevingsvergunning in mandaat te verlenen;
4. De indiener van de zienswijze schriftelijk te informeren over de
beantwoording van de zienswijze.
4.c.6

ED: Handhavend optreden tegen de eigenaar van het perceel
Provincialeweg 2 te Cadzand

Besluit
1. De eigenaar van het perceel Provincialeweg 2 te Cadzand een
dwangsom ineens op te leggen, die hij verbeurt als hij nalaat om de
strijdigheid met het bestemmingsplan en de Wabo binnen acht weken
op te heffen en opgeheven te laten;
2. Het dwangsombesluit vast te leggen in het register van de WKPB.
4.c.7

ED: Intrekken last onder dwangsom aangaande aantal duiven op het
perceel Westelijke Dwarsweg 5 te Hoofdplaat

Besluit
Het dwangsombesluit van 13 juli 2013 in te trekken.
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