Besluitenlijst Openbaar College van Burgemeester en
Wethouders
Datum

05-03-2019

Tijd

9:00 - 13:00

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

Toelichting

1

Opening

Besluit
Wethouder Werkman, wethouder Ploegaert en secretaris De Kievit hebben
vanwege vakantie deze vergadering niet bijgewoond.
4

NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 26 februari 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 26 februari 2019 (openbare besluiten) vast te
stellen.
4.a.2

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 28 februari 2019

Besluit
De besluitenlijst d.d. 28 februari 2019 (openbare besluiten) vast te
stellen.
4.a.4

OND Notitie MT over verantwoording IB
Jaarlijks verantwoordt de CISO de stand van zaken van de
Informatiebeveiliging (IB) aan het MT. Daarnaast is het college verplicht
de IB te verantwoorden aan de raad (horizontale verantwoording) en aan
de verschillende rijkstoezichthouders (verticale verantwoording) via het
systeem Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA).
Bijgaand treft u de verschillende documenten daarvoor aan.

Besluit
besluiten om:
1. De collegeverklaring over de informatiebeveiliging van DigiD en
SUWInet vast te stellen als bijgaand
2. De vastgestelde verklaring toe te sturen aan BKBO (onze ENSIA auditor)
3. De rapportages over de BAG en de BGT vast te stellen als bijgaand.
4. Na ontvangst van de assurance verklaring van onze auditor, de
collegeverklaring incl. de assurance verklaring en de rapportages over de
IB, BAG en de BGT aan de raad voor te leggen ter kennisname (brief te
behandelen in de commissie Samenleving en Middelen).

4.b.1

BB: Huur pand Torenweidelaan 5 te Oostburg (RTV Scheldemond / ROC
Scalda)

Besluit
Besluiten om:
a. In te stemmen met de vaststelling van de huurprijs van het pand
Torenweidelaan 5 te Oostburg op € 90 per m² voor alle gebruikers;
b. In te stemmen met het verlenen van medewerking aan de verhuur van
een lokaal in het pand Torenweidelaan 5 te Oostburg aan de West Zeeuws
Vlaamse Omroep Stichting;
c. Kennis te nemen van en in te stemmen met de huurovereenkomst met
de West Zeeuws Vlaamse Omroep Stichting.
d. In te stemmen met herziening van de huurovereenkomst met ROC
Scalda op basis van het gebruik en de nieuwe m² prijs genoemd onder a.
4.c.1

ED:Omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu voor het
oprichten van een pluimveestal op het perceel Margarethaweg 1 te
Oostburg

Besluit
Besluiten om de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en
milieu voor het oprichten van een pluimveestal op het perceel
Margarethaweg 1 te Oostburg te verlenen.

4.c.2

ED: Voorstel om in te stemmen met de concept "Beleidsregels
planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Sluis" en de
inspraakprocedure op te starten.
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Besluit
1.In te stemmen met de conceptnotitie "Beleidsregels planologische
afwijkingsmogelijkheden gemeente Sluis";
2. Op grond van artikel 2a van de Inspraakverordening gemeente Sluis de
concept-beleidsregels gedurende 6 weken ter inzage leggen;
3. In de commissie RAB van 12 maart a.s. hierover alvast een mededeling
doen.

4.c.4

ED: planschadeverzoek Mariastraat 32 Cadzand
Besluiten om:
1. in te stemmen met het definitieve rapport van de onafhankelijke
deskundige;
2. een tegemoetkoming in de planschade toe te kennen te vermeerderen
met de wettelijke rente met ingang van 25 mei 2018 tot het moment van
uitbetalen;
3. het door de aanvrager betaalde drempelbedrag terug te storten;
4. conform de anterieure overeenkomst de tegemoetkoming in de
planschade en de gemaakte kosten inzake de advisering inzake het
verzoek tot tegemoetkoming in de planschade door te berekenen aan de
ontwikkelaar;
5. het verzoek tot betaling van juridische kosten af te wijzen.
6. de betrokken partijen per brief informeren over uw besluit.

Besluit
Besluiten om:
1. in te stemmen met het definitieve rapport van de onafhankelijke
deskundige;
2. een tegemoetkoming in de planschade toe te kennen te vermeerderen
met de wettelijke rente met ingang van 25 mei 2018 tot het moment van
uitbetalen;
3. het door de aanvrager betaalde drempelbedrag van €500,- terug te
storten;
4. conform de anterieure overeenkomst de tegemoetkoming in de
planschade en de gemaakte kosten inzake de advisering inzake het
verzoek tot tegemoetkoming in de planschade door te berekenen aan de
ontwikkelaar;
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5. het verzoek tot betaling van juridische kosten af te wijzen.
6. de betrokken partijen per brief informeren over uw besluit.

5

Sluiting
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