Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

02-04-2019

Tijd

9:00 - 12:00 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

Toelichting

Wethouder Babijn heeft deze vergadering niet bijgewoond (verlof).

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (openbaar) d.d. 26 maart 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 26 maart 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.2

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (openbaar) d.d. 28 maart 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 28 maart 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.3

OND: BW Veiligheidsregio kaderbrief

Besluit
1. Kennis nemen van de informatiebrieven van de Veiligheidsregio Zeeland
(VRZ) over ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de begroting.
2. De informatiebrieven van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) door te leiden
aan de gemeenteraad.
4 .a.4

OND: Stand van zaken uittreding Zeeuwse Muziekschool

Besluit
1. Niet mee te gaan in een traject van bindend advies.
2. De Zeeuwse Muziekschool hieromtrent te berichten middels bijgaande
concept antwoordbrief.

3. De gemeenteraad te informeren middels de actiepuntenlijst van de
commissie.
4 .a.5

OND: Presentatie Veiligheidshuis Zeeland

Besluit
Het college stemt in met de concept presentatie van het Veiligheidshuis
Zeeland.
4.a.6

OND: Truckkartel

Besluit
1. Veiligheidsregio Zeeland machtigen om namens de gemeente Sluis de
opdracht te verstrekken aan NLTruckkartel.
2. Veiligheidsregio Zeeland machtigen om bij deze opdracht NLTruckkartel te
machtigen alle (proces)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn voor het
instellen van een vordering (in en buiten rechte) tot verkrijging van
schadevergoeding, als gevolg van het onrechtmatig handelen van de
truckfabrikanten zoals omschreven in de beschikking van de Europese
Commissie en/of alle (rechts)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn
om tot een schikking te komen met de Truckfabrikanten.
3. De voornoemde vordering tot verkrijgen van schadevergoeding (bijlage 1)
overdragen aan Veiligheidsregio Zeeland.
4. De vraag meegeven of NLTruckkartel werkt op basis van no cure, no pay (zie
vraag voorblad).
4.b.1

BB-volwasseneducatie en laaggeletterdheid

Besluit
1. Instemmen met:
a. De financiële afrekening 2018.
b. Het regionale plan Educatie (Zeeland) 2019.
c. Afsprakenlijst "Specifieke uitkering 2019".
d. Indicatieve, sub regionale besteding van de WEB middelen 2019.
2. De uitvoering van de Zeeuws-Vlaamse plannen in handen te stellen van de
budgethouder (afdelingshoofd Beleid en Beheer) binnen de inhoudelijke en
financiële kaders.
4.b.2

BB Visitatie Woongoed ZVL
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Besluit
1. Kennis te nemen van het Visitatierapport Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en
de in de nota opgenomen opmerkingen daarbij.
2. Het Visitatierapport ter kennisname aan de leden van de raad te overleggen,
via de brieven onder D.
4.b.3

BB Bekostiging pleegoudersupport 2019

Besluit
1. Instemmen met verstrekking van een subsidie van € 59.565,- aan de
stichting Pleegoudersupport Zeeland. Voor de gemeente Sluis komt dit neer op
€ 2.716,16 (4,56% van de totale kosten aan de hand van de vastgestelde
Zeeuwse verdeelsleutel).
2. Instemmen met bekostiging vanuit het macrobudget Jeugdhulp, uitgevoerd
door de inkooporganisatie jeugd Zeeland (IJZ).
4.b.4

BB: Mail d.d. 15 januari 2019 van Stadsraad Aardenburg inzake
parkeerproblematiek bij het openluchtzwembad en kaalslag in en rond
Aardenburg

Besluit
1. Kennis te nemen van de door de Stadsraad Aardenburg geuite zorgen over
parkeeroverlast bij het zwembad en het rooien van bomen nabij de Eedeweg.
2. De stadsraad mede te delen dat één topseizoen nog geen reden vormt om
maatregelen ten behoeve van het parkeren van bezoekers van het
openluchtzwembad te nemen.
3. De ontwikkelingen met betrekking tot het parkeren door bezoekers van het
openluchtzwembad te monitoren.
4. De stadsraad, door middel van toezending van de vragen d.d. 14 november
2018 van raadslid Gijsel en de antwoorden daarop van uw college d.d. 19
december 2018, te informeren over de achtergrond van de
vergunningverlening voor het rooien van bomen in de zg. Kloosterwei en het
feit dat geen herplantplicht is opgelegd.
5. De aan de Stadsraad Aardenburg toe te zenden reactie ter kennis van de
commissie R/AB te brengen.
4.c.1

ED: Handhavend optreden tegen de bewoner van Koningin Julianastraat 24 te
Hoofdplaat
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Besluit
1. De bewoner van het pand op het adres het perceel Koningin Julianastraat 24
te Hoofdplaat de last op te leggen voortaan te voldoen aan de voorschriften uit
het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Sluis.
2. Aan deze last een dwangsom ineens van € 250 te verbinden.
4.c.2

ED: Bekrachtiging bouwstop aangaande Thijs Feddo Blankenstraat 10 te
Breskens

Besluit
De bouwstop, opgelegd middels de beschikking van 4 maart 2019, te
bekrachtigen.
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