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College van burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst Zitting van 17 januari 2023

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Erik Merrienboer, van, burgemeester; de heer Frank Hulle,van, wethouder; mevrouw 
Sonja Suij, wethouder; de heer Jurgen Vervaet, wethouder; de heer Laszlo Voorde,van de, 
wethouder; de heer Jeroen de Buck, wethouder; de heer Steven Waal,de, 
gemeentesecretaris

RONDVRAAG
1 2023_BW_00026

zaaknummer: 41417
Rondvraag

Besluit

Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris) 
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen. 

Uitvoering door: Directie. 

Besluitpunt 2
Stand van zaken onderhandelingen nieuwe CAO gemeenten (gemeentesecretaris)
Het college neemt kennis van de stand van de zaken.

Uitvoering door: Middelen.

Besluitpunt 3
Paracommercieel beleid (gemeentesecretaris)
Het college neemt kennis van de stand van zaken.

Uitvoering door: Middelen.

Besluitpunt 4
Bespreekpunten bedrijfsbezoek Yara 24 januari 2023 (gemeentesecretaris)
Het college besluit de volgende punten aan de orde te stellen:

• energietransitie / duurzaamheid
• ruimtelijke opgave 
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• omgaan met arbeidsmigranten

Uitvoering door: Bestuursondersteuning.

Besluitpunt 5
Ontvangst smaakmakers Tour de France 1980 (wethouders Van Hulle en De Buck)
Het college heeft een positieve grondhouding om aan deze ontvangst medewerking te 
verlenen.

Uitvoering door: Bestuursondersteuning.

VOORBEREIDING COMMISSIEVERGADERINGEN
2 2023_BW_00027

zaaknummer: 
Voorbereiding commissievergaderingen van 17, 18 en 19 
januari 2023

Besluit

Besluitpunt 1
Het college heeft de agenda's van de raadscommissies doorgenomen.

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
3 2023_BW_00028

zaaknummer: 36400
Openbare besluitenlijst B&W 10 januari 2023

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Omgeving & Economie

4 2023_BW_00037
zaaknummer: 
00314106

Weigeren van de Omgevingsvergunning voor het kappen 
van een boom

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de omgevingsvergunning voor het kappen van een boom (es) op het 
perceel Nieuwlandseweg 11 in Biervliet te weigeren

5 2023_BW_00039
zaaknummer: 20116

Concept Zeeuwse Woondeal

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college besluit kennis te nemen van het concept van de Zeeuwse Woondeal

Samenleving
6 2023_BW_00029

zaaknummer: 12188
Verzoek verhoging subsidie 2023 Stichting Podium in 
Terneuzen

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het verzoek om verhoging van het jaarlijkse subsidie af te wijzen.

7 2023_BW_00030
zaaknummer: 14455

Verzoek verhoging subsidie 2023 Stichting Porgy en Bess 
Programma

Notulen
Het college bevestigt de eerder genomen besluiten van 15 maart 2022 (2022_BW_00281) 
en 30 augustus 2022 (2022_BW_00925). Het college vraagt na te gaan hoever het staat met 
de oplevering van het schetsontwerp. Het college wenst hier op korte termijn over 
geadviseerd te worden. 

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het verzoek om verhoging van het jaarlijkse subsidie af te wijzen.

Middelen
8 2023_BW_00034

zaaknummer: 52023
Stukken AB Sabewa Zeeland voor vergadering 13 januari 
2023 - Ter kennisname

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de stukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Sabewa 
Zeeland van 13 januari 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

HAMERSTUKKEN
Samenleving

9 2023_BW_00031
zaaknummer: 41993

Verzoek verlenging overeenkomst Zeeuws Heldenfonds 

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met verlenging van het Zeeuws Heldenfonds voor de 
periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 op voorwaarde dat de overige Zeeuwse 
gemeenten en de Provincie Zeeland dat ook doen.
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10 2023_BW_00032
zaaknummer: 39834

Inrichten berichtenverkeer Beschermd Wonen (incl. 
verwerkersovereenkomst en volmachtverlening)

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het lokaal uitvoeren van het berichtenverkeer rondom 
beschermd wonen.

Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de ‘werkafspraken berichtenverkeer beschermd 
wonen in Zeeland’. (bijlage 1)

Besluitpunt 3
Het college besluit de gemeente Vlissingen als centrumgemeente te adviseren de kosten 
verbonden aan dit voorstel ter hoogte van € 232.455 ten laste te brengen van de integratie-
uitkering beschermd wonen 2022. 

Besluitpunt 4
Het college besluit volmacht te verlenen aan gemeente Vlissingen, met de bevoegdheid tot 
het verlenen van ondervolmacht aan de directeur van SWVO voor:

• De voorbereiding en de uitvoering van de regionale aanbesteding beschermd wonen 
2024-2025;

• Het aangaan en ondertekenen van de overeenkomst beschermd wonen 2024-2025;
• De uitvoering van de in de overeenkomst beschermd wonen opgenomen 

verplichtingen namens de 13 gemeenten in Zeeland, het bewaken van de naleving 
van het contract en het uitvoeren van het relatiebeheer met de gecontracteerde 
zorgaanbieders;

• Het aangaan van een meer-partijen verwerkersovereenkomst uitvoering en inkoop 
contractbeheer beschermd wonen en monitoring regionaal beleid beschermd wonen 
en maatschappelijke opvang in Zeeland (bijlage 2) met centrumgemeente Vlissingen 
en het CZW bureau. (bijlage 3)

Besluitpunt 5
Het college besluit dat bovenstaande besluitpunten 1 t/m 4 met terugwerkende kracht in 
werking treden op 1 januari 2023.

Besluitpunt 6
Het college besluit dat bovenstaande besluitpunten 1 t/m 4 gelden tot het moment dat een 
nieuwe governance beschermd wonen is ingericht en tussen partijen aanvullende 
partnerschapsafspraken zijn gemaakt.

11 2023_BW_00033
zaaknummer: 39836

Inrichting monitoring beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang in Zeeland

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de ‘werkafspraken monitoring beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang in Zeeland’ (bijlage 1).
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Besluitpunt 2
Het college besluit gemeente Vlissingen te mandateren, met de bevoegdheid tot het 
verlenen van ondermandaat, voor het monitoren van het regionale beleid over beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang, conform de werkafspraken als bedoeld onder besluit 1 
(bijlage 2).

Besluitpunt 3
Het college besluit tot het aangaan van een meer-partijen-verwerkersovereenkomst 
uitvoering en inkoop contractbeheer beschermd wonen en monitoring Zeeuws beleid 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland met centrumgemeente Vlissingen 
en het CZW bureau. (bijlage 3)

Besluitpunt 4
Het college besluit volmacht te verlenen aan gemeente Vlissingen voor het ondertekenen 
van de meer-partijen-verwerkersovereenkomst uitvoering en inkoop contractbeheer 
beschermd wonen en monitoring Zeeuws beleid beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang in Zeeland gemeente Vlissingen en SWVO. (bijlage 4)

Besluitpunt 5
Het college besluit gemeente Vlissingen in haar hoedanigheid van centrumgemeente te 
adviseren de kosten verbonden aan dit voorstel ter hoogte van € 20.000 ten laste te brengen 
aan de integratie-uitkering beschermd wonen 2022.

Besluitpunt 6
Het college besluit dat bovenstaande besluitpunten 1 t/m 5, met terugwerkende kracht, in 
werking treden op 1 januari 2023.

Besluitpunt 7
Het college besluit dat dat bovenstaande besluitpunten 1 t/m 5 gelden tot het moment dat 
een nieuwe governance is ingericht en tussen partijen aanvullende partnerschapsafspraken 
zijn gemaakt.

Concernstaf
12 2023_BW_00035

zaaknummer: 41418
Afsprakenlijst Managementoverleg 21 december 2022 - Ter 
kennisname

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 21 december 2022 voor 
kennisgeving aan te nemen.

Omgeving & Economie
13 2023_BW_00036

zaaknummer: 46762
Principeverzoek tot planologische medewerking Boutique 
hotel aan Philipsplein 2/2a, 3 te Philippine

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college besluit in principe planologische medewerking te verlenen aan het realiseren van 
een Boutique hotel aan het Philipsplein (2/2a, 3) te Philippine.

Besluitpunt 2
Het college besluit initiatiefnemers middels bijgevoegde conceptbrief op te hoogte te brengen 
van het principebesluit.

14 2023_BW_00038
zaaknummer: 17169

Rapport Robuuste milieutaken Zeeland - Ter kennisname

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het rapport Robuuste milieutaken Zeeland voor kennisgeving aan te 
nemen.

Realisatie & Beheer
15 2023_BW_00040

zaaknummer: 39084
Woo-verzoek inzameling oud papier

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit te voldoen aan het Woo-verzoek en verzoeker via bijgevoegde brief 
(bijlage 1) te informeren over zijn besluit. 

16 2023_BW_00041
zaaknummer: 41467

Beantwoording raadsvragen raadslid J. Ellen, ChristenUnie: 
Struikroven

Besluit

Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad

Besluitpunt 1
De raad besluit de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid Ellen, ChristenUnie 
voor kennisgeving aan te nemen.

Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het 
raadslid J. Ellen, ChristenUnie.

UITNODIGINGEN
17 2023_BW_00042

zaaknummer: 49619
Uitnodiging 28 en 29 januari 2023 Uitreiking medailles 
gymnastiekvereniging EMM  (Eendracht Maakt Macht)

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college wordt op 28 januari 2023 om 10.45 uur vertegenwoordigd door wethouders van 
Hulle en Van de Voorde. 

18 2023_BW_00043
zaaknummer: 41892

Uitnodiging 3 en 4 februari 2023 VNO-NCW 
Bilderbergconferentie 2023

Besluit

Besluitpunt 1
Het college is helaas verhinderd.

19 2023_BW_00044
zaaknummer: 48978

Uitnodiging 4 februari 2023 PVV-fractie overhandigen 1e 
exemplaar carnavals-cd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door burgemeester Van Merrienboer en wethouder Van 
Hulle.


