Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

04-09-2018

Tijd

9:00 - 13:00

2.c.1

ED: (RV) Voorstel om de gemeenteraad voor te stellen om de
'Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens door de
gemeenteraad van Sluis' vast te stellen.

Besluit
De gemeenteraad voor te stellen om de 'Gedragscode voor de publicatie
van persoonsgegevens door de gemeenteraad van Sluis' vast te stellen.
4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 28 augustus
2018

Besluit
De besluitenlijst 28 augustus 2018 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.2

OND: inkoopanalyse 1e halfjaar 2018

Besluit
Kennis te nemen van de inkoopanalyse 1e halfjaar 2018.
4.b.1

BB SWING project

Besluit
1. Instemmen met uitvoering van het "SWING" project binnen onze
gemeente en beschikbaar stellen van vrijwilligers voor 10 gezinnen
waarbij de casusregie belegd is bij de gecertificeerde instelling
Intervence;
2. Wethouder Werkman verzoekt om het Swing project en de beoogde
opbrengsten mee te nemen het verbeterplan jeugd.
4.b.2

BB Zienswijze op de conceptbegroting 2019 GR Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer ZV

Besluit
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van de Gemeenschappelijk
regeling Samenwerkingsverband Collectief Vervoer en de begroting 2019;
2. In te stemmen met de inhoud van het conceptraadsvoorstel en besluit;

3. Raadsvoorstel te agenderen voor de vergaderingen van de Commissie
Samenleving/Middelen d.d. 11 september en de gemeenteraad van 27
september aanstaande;
4. Na behandeling door de gemeenteraad, het dagelijks bestuur van CVV
schriftelijke te berichten over de zienswijze van de gemeenteraad.
4.b.3

BB: Plan van aanpak hondenpoep

Besluit
Te kiezen voor een brede en integrale aanpak van de overlast van
hondenpoep en dit als volgt uit te werken:
- Een folder op te stellen die gemeente breed kan worden
verspreid ook via het KCC;
- Gedurende bepaalde perioden in het jaar actief te
communiceren over deze materie middels de sociale media en het
primaat te leggen bij de afdeling communicatie;
- Het onderwerp actief te agenderen bij de stads- en dorpsraden;
- Het versterken van de inzet vanuit het cluster Leefbaarheid en
Burgerparticipatie op het aanspreken van mensen op gedrag van
elkaar en dit item op te nemen in het werkplan van het cluster;
- De inzet van de hondenpoepzuiger te staken en van de
vrijgekomen middelen dispensers en zakjes aan te schaffen;
- Bij bespreking van het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019
in het college dit als mogelijke prioriteit mee te nemen de
periodieke actieve aanpak van honden- en (beperkt) paardenpoep;
- De acties periodiek (minimaal 1 maal in de twee jaar) te
evalueren en aan de portefeuillehouder te rapporteren;
- In de herziening van de APV voor eind 2018 op te nemen dat de
aanwezigheid van een poepzakje bij het uitlaten van een hond
verplicht is.
4.b.4

BB: SROI

Besluit
1. Actief mee te werken aan een Zeeuws SROI beleid en te kiezen voor
subregionale (Zeeuws Vlaamse) uitvoering en de VZG hierover schriftelijk
te berichten;
2. Via de Zeeuws Vlaamse stuurgroep Participatiewet een opdracht te
verstrekken om het uitvoeringsvraagstuk SROI nader uit te werken.
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4.b.5

BB Recreatienatuur Groese polders - Baanstpolder

Besluit
In aanvulling op uw besluit van 10 juli 2018 opdracht te verlenen voor het
uitwerken van de recreatienatuur Groese Polders - Baanstpolder;
4.c.1

ED Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit tot het
opheffen van het (bromfiets)pad en het instellen van een voetpad aan de
Damstraat te Schoondijke

Besluit
1. Een verkeersbesluit te nemen, voor het opheffen van een
(brom)fietspad en het instellen van een voetpad aan de Damstraat te
Schoondijke;
2. Indiener van de zienswijze hierover schriftelijk te informeren;
3. Bekendmaking te publiceren.
4.c.2

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

Besluit
Het dwangsombesluit ten laste van de eigenaar van het perceel
Provincialeweg 2 te Cadzand in te trekken.
4.c.3

ED: Invordering verbeurde dwangsom bij het Badhotel De Wielingen te
Cadzand.

Besluit
De bestuurder van Badhotel De Wielingen de verbeurde dwangsom ineens
in te vorderen.
4.c.4

ED: principeverzoek Molenstraat 27 Retranchement

Besluit
1. Het principebesluit van 22 mei 2018 onder wijziging van het
voorgestelde bouwvlak te bekrachtigen;
2. Onder voorwaarden in te stemmen met het op 7 juni 2018 ingediende
schetsplan ten aanzien van de 'bed& breakfast-functie' in de woning.
4.c.5

ED: principeverzoek Scheldekade 17 Breskens

Besluit
In principe geen medewerking te verlenen aan het toestaan van horecaactiviteiten op de eerste etage op het perceel Scheldekade 17 te
Breskens.
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