Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

12-02-2019

Tijd

9:00 - 13:00

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

Toelichting

Wethouder Babijn heeft deze vergadering wegens familie omstandigheden
niet bijgewoond.
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 5 februari 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 5 februari 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
4.a.2

OND: stabiele ontwikkeling algemene uitkering uit het Gemeentefonds

Besluit
1. Om te komen tot een meer stabiele algemene uitkering ingaand het
begrotingsjaar 2020 optie 1 toepassen, d.w.z.:
a) Ingaand 2020 nog uitsluitend de meicirculaires verwerken in de begroting.
b) De raad voorstellen tot het instellen van een egalisatiereserve algemene
uitkering met een minimum van 5% van de algemene uitkering oftewel € een
maximum van 10% van de algemene uitkering
c) Daartoe in 2019 een bedrag over te hevelen van de algemene reserve naar
de nieuw in te stellen egalisatiereserve algemene uitkering.
d) Tijdens de informatiecarrousel op 26 februari 2019 de raad hierover
informeren, en in de raadscyclus van maart de stukken aan de raad
voorleggen.
4.a.3

OND: Vaststelling aanwijzingsbesluit betaald parkeren februari 2019

Besluit
1. Het aanwijzingsbesluit betaald parkeren februari 2019 conform bijgaand
concept vaststellen.
2. In de periode tussen uw besluit en de inwerkingtreding communiceren zoals
verwoord in deze nota, waaronder mededeling in de commissie
Samenleving/Middelen op 12 februari 2019.
4.a.4

OND: Voorstel tot kennisname van de verantwoording mandaat besluit ED en
BB over de maanden mei tot en met december 2018

Besluit
Kennis nemen van de mandaatbesluiten die door het afdelingshoofd Externe
Dienstverlening en het afdelingshoofd Beleid en Beheer in de maanden mei t/m
december 2018 zijn genomen.
4.a.5

OND: Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch inzake Christoffel Groep B.V. /
gemeente Sluis.

Besluit
1. Kennis te nemen van de uitspraak van het Gerechtshof
2. De gemeenteraad te informeren middels bijgaande brief
4.b.1

BB: Hernieuwde RIF-subsidieaanvraag en cofinanciering MBO-Praktijkroute
Zeeuws-Vlaanderen ROC Scalda.

Besluit
1. Aan ROC Scalda een incidentele bijdrage beschikbaar te stellen van
maximaal € 10.000 t.b.v. de praktijkroute, onder de voorwaarden genoemd in
dit advies. Scalda hierover overeenkomstig informeren.

4.b.2

BB: Voorstel tot verlengen overeenkomst abri's

Besluit
1. De overeenkomst met Clear Channel Nederland B.V. met 10 jaar te
verlengen, waarbij Clear Channel Nederland B.V. het onderhoud en
schadeherstel aan de glazen abri’s verzorgt in ruil voor het exclusieve recht tot
reclame-exploitatie.
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2. De bijgevoegde overeenkomst namens het college van B&W door de
burgemeester te laten ondertekenen.
4.b.3

BB: Voorstel om een locatie te bepalen voor de ondegrondse afvalcontainer ten
behoeve van afvalinzameling van appartementencomplex Fort Imperial te
Breskens.

Besluit
1. De hoek 1e Zandstraat – Duinstraat te Breskens aan te wijzen als
voorgenomen locatie voor het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer
ten hoeve van de appartementen Fort Imperial, Spuiplein 101, 102, 201, 202,
301, 302, 301 en 1e Zandstraat 101, 102, 201, 202, 301 302, 401, 402 te
Breskens, zoals aangegeven op de bijgevoegde situatietekening.
2. Bijgevoegd ontwerp aanwijzingsbesluit publiceren.
3. Terugkoppeling verzorgen aan de gemeenteraad via mededeling in de
commissie Ruimte/AB op 19 februari 2019 en verwerking/afronding op de
bestuurlijke jaaragenda.
4 .b.4

BB: VV Breskens - Subsidieaanvraag pannakooi

Besluit
1. De subsidieaanvraag 2019 van vv Breskens voor de realisatie van een
pannakooi op sportpark Baersande te Breskens op basis van de Algemene
Subsidieverordening en de Subsidieregeling 2019 honoreren en het gevraagde
subsidiebedrag van € 3.000 beschikbaar stellen.
2. De voorwaarden verbinden dat de te realiseren pannakooi te allen tijde
openbaar toegankelijk moet zijn en dat het gehele onderhoud van de
pannakooi ten laste komt van vv Breskens.
3. VV Breskens antwoorden conform bijgevoegde brief.
4. Mededeling doen in de commissie Samenleving/Middelen op 12 februari
2019.

4.b.5

BB: Bezwaar van de heer M. Moens te Aardenburg tegen sloop woningen aan de
Peurssensstraat te Aardenburg

Besluit
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1. Kennis te nemen van de door de heer Moens in zijn mail van 23 januari jl.
naar voren gebrachte bezwaren tegen de sloop van woningen in de
Peurssensstraat te Aardenburg.
2. De heer Moens te berichten conform de in ontwerp bijgevoegde brief.
4.c.1

ED: Voorstel tot het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op
de Markt te Retranchement

Besluit
1. Een definitief verkeersbesluit nemen, rekening houdend met de in artikel 2
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een algemene
gehandicaptenparkeerplaats t.h.v. de voormalige school aan de Markt te
Retranchement.
2. Bekendmaking publiceren.
4.c.2

ED: Voorstel tot het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische
voertuigen nabij Noordstraat 40 te Retranchement

Besluit
1. Een definitief verkeersbesluit nemen, rekening houdend met de in artikel 2
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een
parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken nabij
het pand Noordstraat 40 te Retranchement;
2. Bekendmaking publiceren.
4.c.3

ED: Voorstel tot het plaatsen van een verkeersbord L-03 (bushalte) aan de
Zwaanstraat te Eede.

Besluit
1. Een definitief verkeersbesluit nemen, rekening houdend met de in artikel 2
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van het plaatsen van
een verkeersbord L-03 (bushalte)(, zijnde een parkeerverbod voor andere
voertuigen dan bussen) aan de Zwaanstraat te Eede.
2. Bekendmaking publiceren.
4.c.4

ED: Rapportage Functionaris Gegevensbescherming 2018

Besluit
1. Kennis te nemen van de Rapportage Functionaris Gegevensbescherming
december 2018.
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2. Agenderen voor het stafoverleg met de burgemeester ter verdere bespreking
/ uitdieping.
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