Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

26-03-2019

Tijd

9:00 - 13:00 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

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

2.a.1
2.b.1

BB: RV Ontwikkelkader en beeldkwaliteit Kanaalweg 1a t/m 5 in Cadzand-Bad

Besluit
1. In te stemmen met het opgestelde ontwikkelkader en beeldkwaliteit
Kanaalweg 1a t/m 5 Cadzand-Bad.
2. De commissie Ruimte/AB (cyclus april) voor te stellen het ontwikkelkader en
beeldkwaliteit Kanaalweg 1a t/m 5 vrij te geven voor inspraak en advies.

2.c.2

ED: RV vaststellen bestemmingsplan Pereweg Sint Kruis

Besluit
1. Besluiten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Pereweg Sint
Kruis’ gewijzigd vast te stellen.
2. Naar aanleiding van: dossier nog even goed nalopen op eventueel te
plaatsen slotjes in het kader van de AVG.
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NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 19 maart 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 19 maart 2019 (openbare besluiten) vast te stellen.

4.a.3

OND: 4e programmawijziging 2019

Besluit
1. Instemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 4e programmawijziging 2019 en deze aanbieden aan de raad voor besluitvorming in april.
2. De 4e taakveldenwijziging 2019 vaststellen
4.a.4

OND: Voorstel tot akkoord gaan met het Strategisch Communicatie Frame

Besluit
1. Instemmen met het Strategisch Communicatie Frame en met de notitie voor
de commissie Ruimte/AB (cyclus april) met dien verstande dat burgemeester en
secretaris mandaat krijgen voor enkele laatste aanpassingen (waaronder
suggesties college d.d. 19 maart 2019).
2. Deze aanpassingen woensdag 27 maart 2019 verwerken, zodat tijdige
aanlevering aan het presidium kan plaatsvinden.

4.b.1

BB: Beheerovereenkomst dorpshuis Waterlandkerkje

Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek van de Stichting Beheer Dorpshuis
Waterlandkerkje.
2. In te stemmen met het afwijken van de gemeentelijke tarieventabel door
onder de genoemde voorwaarden, bij wijze van pilot gedurende een jaar, gratis
gebruik toe te staan voor inwoners uit Waterlandkerkje.
3. Kennis te nemen van en in te stemmen met de geactualiseerde
beheerovereenkomst en ondertekening daarvan door de burgemeester, met
dien verstande dat de overeenkomst nog even goed nagelopen wordt op
bedragen (er lijkt een discrepantie tussen advies en overeenkomst te zitten).
4.b.2

BB: Schone Lucht Akkoord
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Besluit
Niet deelnemen aan het voorbereidingstraject dat kan leiden tot het
ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord (SLA).
4.b.3

BB: Instandhouding en overdracht van gebruik, beheer en onderhoud van
Vissersmonument Breskens

Besluit
1. Kennis nemen van de historie en stand van zaken met betrekking tot het
vissersmonument in de haven van Breskens.
2. Kennis nemen van en instemmen met het verzoek van de visserijvereniging
"Ons Belang" en BBVB tot het gebruik, beheer en onderhoud van het monument
en het verzorgen van een periodieke herdenking van de omgekomen vissers bij
het monument op voorwaarde van de in de brief genoemde condities, waarbij
het monument en de ondergrond in bezit blijven van de huidige eigenaar, de
gemeente Sluis.
3. Instemmen met het voorstel om de integratie van het monument in de
openbare ruimte mee te nemen in het project Havengebied Breskens.
4. Instemmen met bijgevoegde brief aan visserijvereniging "Ons Belang".
4.c.1

ED: voorontwerpbestemmingsplan Burghtkwartier Oostburg

Besluit
1. Het voorontwerpplan Burghtkwartier Oostburg op grond van de
Inspraakverordening gemeente Sluis ter visie leggen.
2. De raad informeren over de planontwikkeling aan het Burghtkwartier te
Oostburg conform bijgevoegde conceptbrief
4.c.2

ED: Handhavend optreden tegen de eigenaresse van het perceel Oude Rijksweg
68 te Breskens

Besluit
De eigenaresse van het perceel Oude Rijksweg 68 te Breskens de last op te
leggen om de strijdigheid met artikel 2.1, eerste lid onder a, Wabo op te heffen
en aan die last een dwangsom ineens van € 1.500 te verbinden.
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