Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

18-06-2019

Tijd

9:00 - 13:00 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

Toelichting

Deze vergadering is bijgewoond door mevrouw Poissonnier.
De burgemeester heeft de vergadering om 12.00 uur verlaten (overleg OZO).
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NOTA'S VOOR DE RAAD (OND-BB-ED)

2.a.1

ED: (RV) Voorstel om de raad voor te stellen de 1e wijziging van de
Wegsleepverordening vast te stellen

Besluit
Aanhouden
Raadsvoorstel meer op hoofdlijn schrijven en tekstueel nalopen (zie
vragen/opmerkingen voorblad). Toevoegen aan bestuurlijke jaaragenda.
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d.11 juni 2019

Besluit
1. De besluitenlijst d.d. 11 juni 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.

4.a.2

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d.13 juni 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 13 juni 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.b.1

BB Verlenen opdracht tot renovatie gymzaal Schoondijke.

Besluit
Aanhouden
1. Tekst over de onderbouwing afwijking inkoopbeleid in overleg met
portefeuillehouder en secretaris aanscherpen.
2. Daarnaast de vraag van wethouder Ploegaert over eventuele gevolgen van de
monumentenstatus in het advies verwerken.
3. Het aangepaste voorstel aanbieden voor de collegevergadering op 25 juni
2019.
4.b.2

BB: Upgrading sportplateau Zwin College Oostburg

Besluit
1. Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een budget van € 47.495
t.b.v. de upgrading van openbaar toegankelijk sportplateau bij het Zwin
College.
2. Boerplay opdracht geven voor het aanbrengen van het geluidsarm hekwerk
voor het sport- en hockeyveld conform de bijgevoegde offerte ad € 31.500.
3. Sika Pulastic Sportvloeren opdracht geven voor het aanbrengen van de
coating op het sportplateau conform de bijgevoegde offerte ad € 15.995.
4. Het Zwin College informeren conform de bijgevoegde conceptbrief.
5. Naar aanleiding van: het college ontvangt ter informatie graag een overzicht
van de geplande vervangingen van speeltoestellen die dit jaar voorzien zijn.
4.c.1

ED: Principeverzoek Busschieterstraat 2 Aardenburg

Besluit
1. In principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek om een bouwvlak
toe te kennen aan het perceel Busschieterstraat 2 in Aardenburg.
2. Initiatiefnemer hiervan op de hoogte te stellen door middel van bijgevoegde
brief.
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