Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

19-02-2019

Tijd

9:00 - 13:30 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis
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NOTA'S VOOR DE RAAD (OND-BB-ED)

2.c.1

ED: RV vaststellen bestemmingsplan Herenweg Noord 1, Bogaardstraat ong
(N822) Aardenburg

Besluit
1. Besluiten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Herenweg Noord
1, Bogaardstraat ong (N822) Aardenburg' gewijzigd vast te stellen.
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d.12 februari 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 12 februari 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.2

OND: overdacht aandelen PZEM NV in Evides NV

Besluit
1. Kennis te nemen van de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale
Staten d.d. 29 januari 2019 inzake overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV.
2. De raad te informeren conform bijgevoegde conceptbrief.

4.a.3

OND Modelconvenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en
extremisme

Besluit
1. Akkoord gaan met het aangaan convenant voor de uitwisseling van
persoonsgegevens bij de persoonsgerichte aanpak ter voorkoming
radicalisering en extremisme ten behoeve van de weegploeg en het
casusoverleg radicalisering.
2. De burgemeester van de gemeente Middelburg, als voorzitter van het
politiedistrict Zeeland, te mandateren het convenant te ondertekenen.
4.b.1

BB Klimaatstresstest Zeeuws-Vlaanderen

Besluit
1. Akkoord te gaan met de organisatie van de bewustwordingsbijeenkomst in
verband met de Klimaatstresstest op 18 april 2019 en bijgevoegd draaiboek.
2. Op de bestuurlijke jaaragenda een informatieve presentatie aan de
commissie over dit onderwerp toevoegen.
4.b.2

BB: Eerste begrotingswijziging 2019 van de GGD Zeeland betreffende het
Rijksvaccinatieprogramma.

Besluit
1. In te stemmen met het beleggen van de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) bij de GGD Zeeland en opdracht te geven om
de wijzigingen in het RVP verder te implementeren.
2. Aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), namens het
Algemeen bestuur van de GGD Zeeland, een brief te sturen formeren dat de
Zeeuwse gemeenten de uitvoering van het RVP beleggen bij de
Jeugdgezondheidszorg GGD Zeeland.
3. De middelen die, via de septembercirculaire, in het Gemeentefonds
beschikbaar komen voor de uitvoering van het RVP structureel beschikbaar te
stellen aan de GGD Zeeland.
4. In 2020 te onderzoeken hoe de werkelijke uitgaven zich verhouden tot de
beschikbaar gestelde Middelen.
5. De eerste begrotingswijziging 2019, door middel van bijgevoegd concept
raadsvoorstel, voor te leggen aan de gemeenteraad.
6. Het, na raadsbesluit, verzenden van bijgevoegde concept brief aan de GGD
Zeeland.
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4.b.3

BB: verzoek visserijmuseum tot verhoging subsidie 2019

Besluit
1. Niet in te stemmen met het verhogen van de subsidie voor 2019.
2. Het visserijmuseum hierover te informeren middels bijgevoegde
antwoordbrief.
4.b.4

BB: presentatie RES voor commissie Ruimte/AB 19 februari

Besluit
Het college stemt in met de concept presentatie.
4.c.1

ED principeverzoek Oudelandseweg 2a Retranchement

Besluit
Verzoek om planologische medewerking voor realisatie van een extra
bijgebouw op het perceel Oudelandseweg 2a te Retranchement afwijzen.
4.c.2

ED: Bestemmingsplan Mariastraat 35 Cadzand

Besluit
1. Het voorontwerpbestemmingsplan 'Mariastraat 35 Cadzand' in procedure te
brengen.
2. De gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren.

4.c.3

ED: overnachten vrachtwagenchauffeurs op het perceel Nijverheidsweg 6 Eede

Besluit
1. De eigenaren van het pand Nijverheidsweg 6 te Eede te informeren over de
gebruiksmogelijkheden van dit perceel voor de activiteit transportbedrijf en het
overnachten van vrachtwagenchauffeurs.
2. In de concept antwoordbrief bij het onderdeel ‘Overig’ achter het woord
‘verblijven’ toevoegen: (niet zijnde slapen of overnachten).
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4.c.4

ED: principeverzoek Dorpsstraat 16 Retranchement

Besluit
In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van de uitbouw op het
perceel Dorpsstraat 16 te Retranchement op 25 centimeter van de
perceelgrens.
4.c.5

ED: Voorstel inzake afhandeling van een bezwaarschrift gericht tegen het
besluit om niet volledig tegemoet te komen aan een vergeet- schadeverzoek
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Besluit
Besluiten om conform het advies van de commissie bezwaarschriften:
• bezwaarde ontvankelijk te verklaren;
• het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
• het bestreden besluit in stand te laten;
• aan gemachtigde van bezwaarde geen vergoeding toe te kennen als bedoeld
in artikel 7:15 Awb.

4.c.7

ED: Principeverzoek Molenwater 54 Breskens

Besluit
In principe medewerking te verlenen aan de vestiging van een atelier op het
adres Molenwater 54 in Breskens.
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