Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

09-07-2019

Tijd

9:00 - 13:30 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Wethouder Ploegaert (1e loco burgemeester)

Toelichting

De burgemeester heeft deze vergadering niet bijgewoond (vakantie).
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

3.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 2 juli 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 2 juli 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.
3.a.2

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 4 juli 2019

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

OND: Dossier 't Killetje Breskens

Besluit
1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State d.d. 12 juni 2019.
2. Uw besluit van 16 april 2019 tot het opleggen van een last onder
dwangsom, in te trekken.
3. Mandaat en machtiging te verlenen aan wethouder de heer Ploegaert om tot
de verdere uitwerking te besluiten en te ondertekenen.

3.a.4

OND: Besluit op bezwaar verzoek om handhaving bestemmingsplan “Kustwerk
Nieuwvliet”

Besluit
Het bezwaarschrift, gericht tegen uw besluit van 8 november 2018 tot het
afwijzen van een verzoek om handhavend op te treden, ongegrond te verklaren
en het bestreden besluit in stand te laten.
3.a.5

OND: Verzoek om handhaving groenstroken Droomparken Schoneveld

Besluit
Handhavend op te treden) door het opleggen van een last onder dwangsom
van € 6.000 ineens, inhoudende uiterlijk 1 oktober 2019:
1. het verwijderen en verwijderd houden van schuttingen en/of hekwerken, ter
plaatse van het perceel Schoneveld 1 te Breskens, respectievelijk de kadastrale
aanduidingen Oostburg EL 1664, EL 1629 en EL1382, gelegen in de
bestemming ‘Groen’ van het bestemmingsplan "Verblijfsrecreatieterreinen
Sluis".
2. het ter plaatse opnieuw aanbrengen van de zonder de benodigde
omgevingsvergunning verwijderde beplanting over een breedte van 5 meter,
gelegen in de bestemming ‘Groen’, met inheemse beplanting, robuust,
minimaal tweetaks beplanting, afhankelijk van de soort minimaal tussen 1,00
en 1,20 meter hoog conform het bij bekende rapport van Rho Adviseurs
daaromtrent.
3.b.1

ED: Beslissing op bezwaarschrift Hazewegeling 1A en B

Besluit
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften bezwaarden niet
ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar.
3.b.2

ED: Bekrachtiging besluit 28 juni 2019, inzake gevaarlijk gebruik van perceel
Mariastraat 3, Zuidzande

Besluit
1. Het besluit van 28 juni 2019, ten laste van de eigenaar van het perceel
Mariastraat 3 te Zuidzande, te bekrachtigen.
2. Naar aanleiding van: aanwezigheid burgemeester toevoegen in het verslag
van 28 juni 2019 (zie opmerking voorblad).
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3. Wethouder Ploegaert informeren over de stand van zaken van de verdere
opvolging.
3.b.3

ED: 1e Bestuursrapportage en 1e Deelnemersrapportage RUD Zeeland

Besluit
1. Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage en 1e Deelnemersrapportage
RUD Zeeland.
2. De begroting 2019 overeenkomstig te wijzigen.
3.b.4

ED: Addendum Dienstverleningsovereenkomst 2019 RUD Zeeland en mandaat
asbesttaken

Besluit
1. In te stemmen met het addendum.
2. In te stemmen met het mandaatbesluit.
3. De gemeenteraad te informeren na ondertekening van het addendum en het
mandaatbesluit.
3.b.5

ED: Controle brandveiligheid Schouwburgstraat 2-54 te Oostburg

Besluit
1. De eigenaar de last op te leggen om binnen een termijn van vier weken aan
te tonen dat de woningen zijn aan te merken als zelfstandig
brandcompartiment met een onderlinge WBDBO en een WBDBO naar de
algemene ruimten van minimaal 20 minuten.
2. Aan deze last een dwangsom ineens te verbinden.
3. De eigenaar meegeven dat, ook al voldoen ze (dan) aan de last, niet alle
bewoners in staat zijn om zelfstandig de woning te kunnen verlaten. In dat
kader is het gewenst om extra brand- en rookscheidingen aan te brengen,
conform het advies van de VRZ d.d. 3 april 2019.
4. De eigenaar wijzen op het juist aanbrengen van rookmelders.
5. Naar aanleiding van: vooruitlopend op de brief zal wethouder Ploegaert dit
besluit telefonisch bij de eigenaar aankondigen. Concept brief tekstueel nog
even goed nalopen.
3.b.6

ED: Jaarverslag 2016-2018 van het convenant economische
structuurversterking Sluis

Besluit
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1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2016-2018 in het kader van het
convenant economische structuurversterking Sluis
2. Dit jaarverslag ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
3.b.7

ED: Afhandeling bezwaren, die betrekking hebben op het gebruik van de
locatie Weststraat 9-11 te Schoondijke

Besluit
1) de indiener ontvankelijk te verklaren in haar ingediende bezwaren.
2a) Bezwaar 1 gegrond te verklaren, voor zover dit betrekking heeft op het
verzoek om handhaving gedeeltelijk toe te wijzen in de vorm van het starten
van een handhavingstraject.
2b) Voor het overige bezwaar 1 ongegrond te verklaren.
2c) Bezwaar 2 ongegrond te verklaren.
2d) Bezwaar 3 ongegrond te verklaren.
3a) Het bestreden besluit 1 te herroepen, voor zover dit betrekking heeft op
het besluit om het verzoek om handhaving gedeeltelijk toe te wijzen in de
vorm van het starten van een handhavingstraject.
3b) De overige bestreden besluiten in stand te laten.
4) Aan de indiener een tegemoetkoming in de proceskosten toe te kennen van
3. In overleg met de portefeuillehouder een mededeling aan de raad
voorbereiden.

3.c.3

BB: Begroting 2020 natuur- en milieu educatief centrum Natuur&Zo en
aanpassing gemeentelijke bijdrage per jaar.

Besluit
1. De begroting van natuur- en milieu educatief centrum Natuur&Zo voor 2020
vast te stellen.
2. De jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente Sluis per inwoner te
verhogen (van €1,21 naar €1,30 per inwoner) ten behoeve van Natuur & Zo.
3. De bijdrage van de gemeente Sluis aan Natuur&Zo vanaf 2021 te indexeren
conform de VZG-norm voor gemeenschappelijke regelingen.
3.c.4

BB: Onttrekken aan de onderwijsbestemming en verkrijging van
eigendomsrecht van een schoolgebouw te Zuidzande.
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Besluit
1. Het schoolgebouw van OBS Europaschool te Zuidzande met ingang van 1
augustus 2019 te onttrekken aan de onderwijsbestemming.
2. In te stemmen met de verkrijging van het eigendomsrechten van het
schoolgebouw met ondergrond.
3. De eigendomsoverdracht te effectueren door middel van inschrijving in de
registers van het kadaster door bijgevoegd concept van de onderhandse akte
(Model Register Hypotheken 4) mede te ondertekenen.
4. De verklaring van eensluidendheid te doen ondertekenen door de
gemeentesecretaris.
5. Na eigendomsverkrijging over te gaan tot herbestemming cq. vervreemding
van het voormalige schoolgebouw, waarover t.z.t. nader te adviseren door de
afdeling BB.
6. Het college gaat er van uit dat er de voorafgaand aan de overdracht een
nulmeting in/van het gebouw plaatsvindt.
3.c.5

BB: Evaluatie Trajectgroep

Besluit
Instemmen met verlenging van "de Trajectgroep" binnen het Zwin College voor
3 jaar waarbij de gemeente Sluis 1 fte ambulante pedagogisch medewerker
HBO+ bekostigt (€ 117.364 per schooljaar).
3.c.6

BB: Vaststelling concept Regionale Energiestrategie (RES)

Besluit
1. Vaststellen van het concept van de Regionale Energie Strategie (RES).
2. Dit besluit en het concept RES ter kennis brengen van de gemeenteraad. In
de begeleidende brief de status van deze stap en het verdere proces benoemen
(zoals verwoord in 2e alinea van de nota). Tevens verwijzen naar de informatie
die de gemeenteraad hierover ontvangen heeft voor en tijdens de
raadsbijeenkomst op 3 juni 2019.
3. Wethouder Ploegaert heeft mandaat deze brief goed te keuren.
3.c.7

BB Startgroepen West Zeeuws Vlaanderen

Besluit
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1. Instemmen met het voorstel 'Verduurzaming startgroepen – de kraamkamer
van Zeeuws-Vlaanderen'.
2. Instemmen met de gevraagde financiering en deze gedeeltelijk te dekken uit
de reguliere begrotingspost subsidie Peuterspeelzaalwerk / OAB (Onderwijs
Achterstand Beleid).
3. Instemmen om een deel van de middelen die de gemeente op grond van de
Decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling ontvangt aan te wenden voor de
startgroepen, te weten € 40.000 (in 2019).
4. De intentie uit te spreken om hetzelfde bedrag voor 2020 opnieuw ter
beschikking te stellen vanuit de Decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling.
5. De gemeenteraad over het initiatief te informeren tijdens de eerstvolgende
Commissie Samenleving/Middelen.
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