Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

25-06-2019

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

Toelichting

Wethouder Werkman heeft de vergadering niet bijgewoond tussen 10.00 uur
en 12.15 uur.
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NOTA'S VOOR DE RAAD (OND-BB-ED)

2.a

OND: RV 9e programmawijziging 2019

Besluit
1. In stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 9e
programmawijziging 2019 en deze aanbieden aan de raad voor besluitvorming
op 27 juni 2019.
2. De 9e taakveldenwijziging 2019 vaststellen.
2.b.1

Concept antwoordbrief Parkeren 2.0

Besluit
1. De concept antwoordbrief wordt besproken
2. Het college vraagt om enkele inhoudelijke verduidelijkingen door te voeren,
plus wat kleine redactionele puntjes.
3. Wethouder Van de Vijver krijgt mandaat de brief af te ronden. De brief
vervolgens via de griffie doorleveren voor de besluitvormende
raadsvergadering op 27 juni 2019.

2.b.2

Bestemmingsplan Oudelandseweg 2 / Platteweg 4 te Retranchement

Besluit

1. Het college stemt in met de concept raadsbrief over de bestemmingsplannen
Oudelandseweg 2 en Platteweg 4.
2. Deze via de griffie doorleveren voor de besluitvormende raadsvergadering
op 27 juni 2019.
2.b.3

Initiatiefvoorstel herziening

Besluit
1. Het college stemt in met de notitie, met inachtneming van twee kleine
tekstuele aanpassingen.
2. Wethouder Ploegaert heeft mandaat de notitie af te ronden. De notitie
vervolgens via de griffie doorleveren voor de besluitvormende
raadsvergadering op 27 juni 2019.

2.c.

Concept antwoordbrief GRP

Besluit
1. Het college vraagt de passage op de overhead iets aan te passen, en nog
enkele laatste redactionele puntjes door te voeren.
2. Wethouder Van de Vijver heeft mandaat de brief af te ronden. De brief
vervolgens via de griffie doorleveren voor de besluitvormende
raadsvergadering op 27 juni 2019.
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d.18 juni 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 18 juni 2019 (openbare besluiten) vaststellen.
4.a.2

OND Cijfers Veiligheidshuis 2018

Besluit
1. Kennis nemen van het rapport ‘Cijfers Veiligheidshuis 2018 – Bestuurlijke
verantwoording‘.
2. Dit rapport ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad. Concept
antwoordbrief in overleg met secretaris en burgemeester nog iets bijstellen.
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4.a.3

OND: Definitieve vaststelling Programmaplan Sluis Opgeschut

Besluit
1. Het Programmaplan definitief vast te stellen.
2. De Ondernemingsraad via bijgevoegde conceptbrief te informeren over de
definitieve vaststelling, inclusief de reeds ondernomen acties naar aanleiding
van het advies.
4.a.4

OND: Standpuntbepaling Voorlopige opdracht verkenning samenwerking GGD,
RUD en VRZ

Besluit
1. Het volgende standpunt in te nemen:
a. Bij de opdracht voor de verkenning worden de onderdelen efficiencywinst,
kwaliteit van dienstverlening en financiële voordelen gemist.
b. Participatie van de deelnemers in het proces is onvoldoende geborgd.
Specifieke aandacht wordt gevraagd voor de rol van de gemeenteraden
(klankbordgroep).
c. Vragen of het klopt dat schriftelijke besluitvorming alleen kan plaatsvinden
als unaniem wordt besloten.
2. De portefeuillehouders het ingenomen standpunt laten verkondigen in de
vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de GGD, RUD en VRZ op
respectievelijk 5 juli, 1 juli en 4 juli 2019.
4.b.1

BB - Nota Democracity

Besluit
1. In te stemmen met de uitnodigingsbrief die naar scholen verstuurd zal
worden.
2. De hiermee gemoeid gaande (reis)kosten te dekken ten laste van de post
jeugdparticipatie (66700001).

4.b.3

BB 00 Vaststellen van de Jaarverantwoording Kinderopvang 2018

Besluit
1. Op onderdeel 3a van de model verantwoording te reageren zoals
aangegeven in deze nota.
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2. De jaarverantwoording Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2018 vast te
stellen.
3. De jaarverantwoording ter kennis te brengen van de gemeenteraad door
deze te voegen bij de ingekomen stukken van de Commissie
Samenleving/Middelen.
4. De jaarverantwoording (digitaal) in te dienen bij de Inspectie van het
Onderwijs.
4.b.4

BB 00 Verlenen opdracht tot renovatie gymzaal Schoondijke

Besluit
1. Het college maakt gemotiveerd gebruik van de afwijkingsbevoegdheid in de
aanbestedingsregels en gunt de opdracht van de renovatiewerkzaamheden van
de gymzaal (overeenkomstig de offerte) aan Leenhouts’ Aannemings-Bedrijf BV
(LAB).
2. De motivering luidt als volgt:
a) Het volgen van een aanbestedingstraject leidt tot de situatie dat een derde
partij eerste kan starten met de renovatiewerkzaamheden in januari 2020 en
kan opleveren in mei 2020.
b) De gymzaal maakt onderdeel uit van het bouwterrein van LAB en kan, mede
vanwege aansprakelijkheid, niet tegelijkertijd door een andere aannemer
worden betreden.
Aanbesteding conform de aanbestedingsregels zou als gevolg van de
motivering genoemd onder 2a en 2b leiden tot substantiële vertraging in de
werkzaamheden. Renovatie van de gymzaal kan pas worden uitgevoerd na
oplevering van de school.
3. De sportvloer vervangen door hiertoe opdracht te verstrekken aan Pulastic
BV.
4. De renovatiekosten dekken zoals aangegeven in deze nota.

4.c.1

ED: Principeverzoek Buijzenpolderdijk 7 Breskens

Besluit
1. In principe geen medewerking te verlenen aan het verplaatsen van de
woning op het perceel Buijzenpolderdijk 7 in Breskens.
2. Initiatiefnemers van uw besluit op de hoogte te stellen door middel van
bijgevoegde brief.
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4.d

Concept antwoordbrief verzoekers handhaving toeristische verhuur

Besluit
1. Het college stemt in met het tekstvoorstel voor de antwoordbrief
handhaving toeristische verhuur.
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