Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

16-10-2018

Tijd

9:00 - 13:00

Locatie

Kamer burgemeester

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 9 oktober 2018

Besluit
De besluitenlijst van 9 oktober 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.c.1

ED: Voorstel om handhavinguitvoeringprogramma 2018 - 2019 in één
document vast te stellen

Besluit
1. Het handhavinguitvoeringprogramma 2018 - 2019 in één document vast te
stellen;
2. Bovenvermeld document ter kennisgeving toezenden aan de gemeenteraad
en de provincie Zeeland.
4.c.2

ED: Bezwaar tegen de van rechtswege verleend omgevingsvergunning neutraal
veranderen van de inrichting aan de Philipsweg 1 te Waterlandkerkje

Besluit
Bezwaarden niet-ontvankelijk te verklaren en het besluit tot het intrekken van
de van rechtswege verleende vergunning van 26 april 2018 in stand te houden.
4.c.3

ED: Einde handhavend optreden tegen de eigenaar van de Poort van Sluis

Besluit
1. Het dwangsombesluit van 25 juli 2016 in te trekken.
2. De eigenaar hier schriftelijk van op de hoogte brengen.
4.c.4

ED: Handhavend optreden tegen de uitbater van Hotel Noordzee te Cadzand

Besluit
De uitbater van Hotel Noordzee te Cadzand de lasten op te leggen om
prioriteiten 1 en 2 vóór 1 maart 2019 uit te (laten) voeren en prioriteit 3 vóór 1
april 2021. Aan overschrijding van elke termijn een dwangsom ineens te
verbinden.

4.c.5

ED: Bouwverordening

Besluit
1. De raad voor te stellen:
a. De Bouwverordening 2012 in te trekken.
b. De Bouwverordening gemeente Sluis 2018 vast te stellen.
4.c.6

ED: Principeverzoek Rode Wielingen Cadzand-Bad

Besluit
1. Het college trekt het besluit d.d. 9 oktober 2018 in en neemt op basis van
de voorliggende eindstukken een hernieuwd besluit:
a. In principe in te stemmen met het verzoek van Rode Wielingen Nederland BV
en de procedure starten om te komen tot een omgevingsvergunning met
afwijking van het bestemmingsplan, waarbij verkoop gemeentegrond een
bijkomende voorwaarde is.
b. In te stemmen met de intentieovereenkomst (eindversie).
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