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College van burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst Zitting van 7 maart 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
3 2023_BW_00204

zaaknummer: 60569
Rondvraag

Besluit

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

Uitvoering door: Directie. 

Besluitpunt 2
College tweedaagse (gemeentesecretaris)
Het college stemt in met het programma van de college tweedaagse op 13 en 14 maart.

Uitvoering door: Bestuurssecretariaat.

Besluitpunt 3
Stand van zaken (crisis)noodopvang (burgemeester)
Het college neemt kennis van de stand van zaken.

Uitvoering door: Omgeving en Economie.

Besluitpunt 4
Tafel raadzaal voormalige gemeente Zuiddorpe (wethouder De Buck)
Het college besluit de schenking van de tafel uit de raadzaal van de voormalige gemeente 
Zuiddorpe te aanvaarden en er een passende plek voor te zoeken.

Uitvoering door: Samenleving.
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Besluitpunt 5
Stand van zaken begraafplaatsonderzoek Zaamslag (wethouder Vervaet)
Het college neemt kennis van de informatie.

Uitvoering door: Realisatie en Beheer

Besluitpunt 6
Geuzenfeesten Biervliet (wethouder Vervaet)
Het college verzoekt wethouder Van Hulle navraag te doen naar de verwachtingen omtrent 
de aanwezigheid van het college bij de 50-jarige Geuzenfeesten te Biervliet.

Uitvoering door: Bestuurssecretariaat.

Besluitpunt 7
Ontwikkelingen GO-FM (wethouder De Buck)
Het college neemt kennis van de ontmoetingsavond, waarop de drie Zeeuws-Vlaamse 
omroepen de mogelijkheden tot samenwerking bespreken. 

Uitvoering door: Bestuurssecretariaat

Besluitpunt 8
Regeling energiecompensatie maatschappelijke instellingen (wethouder Van de Voorde)
Het college wisselt de beelden over de toepassing van de regeling uit en verzoekt dit nader 
te laten duiden.

Uitvoering door: Samenleving

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
4 2023_BW_00205

zaaknummer: 60565
Openbare besluitenlijst B&W 28 februari 2023

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Omgeving & Economie

5 2023_BW_00206
zaaknummer: 11784

Resultaten onderzoek industrieel restwarmtenet Kanaalzone 
en vaststellen warmteplan op wijkniveau Hoek

Notulen
Aangehouden.

6 2023_BW_00210
zaaknummer: 32978

Locatieprofiel Oud Terneuzen
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Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de opdracht te verstrekken aan Stad&Co voor het opstellen van een 
locatieprofiel voor Oud Terneuzen, conform de uitgebrachte offerte. 

Concernstaf
7 2023_BW_00207

zaaknummer: 60571
Besluitenlijst Managementteam 22 februari 2023 - Ter 
kennisname

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de besluitenlijst van het Managementteam van 22 februari 2023 voor 
kennisgeving aan te nemen.

HAMERSTUKKEN
Middelen

8 2023_BW_00208
zaaknummer: 80423

Vakantierooster college zomer 2023

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt het vakantierooster, versiedatum 1 maart 2023, vast.

Besluitpunt 2
In verband met het vereiste quorum vervallen de collegevergaderingen van 25 juli en 1 en 8 
augustus 2023.

Besluitpunt 3
In verband met het vereiste quorum is wethouder Suij tijdens haar vakantie op 18 juli en 15 
augustus aanwezig bij de collegevergadering.

Omgeving & Economie
9 2023_BW_00209

zaaknummer: 10398
Totaalplan Binnenstad Terneuzen: Ruimtelijk kader 
bebouwing en ambitiedocument openbare ruimte 

Besluit

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

Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit het ruimtelijk kader bebouwing en ambitiedocument openbare 
ruimte vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit het ruimtelijk kader bebouwing en het ambitiedocument openbare ruimte 
ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
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10 2023_BW_00211
zaaknummer: 2620

Besluit last onder dwangsom en besluit tot invordering 
dwangsom - Kinderdijk 35 - 2620

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de tweede last onder dwangsom op te leggen volgens bijgevoegde brief.

Besluitpunt 2
Het college besluit tot het invorderen van de verbeurde dwangsom van € 25.000,00 volgens 
bijgevoegde brief.

Besluitpunt 3
Het college besluit het besluit last onder dwangsom in te schrijven in het gemeentelijke 
beperkingenregister.

11 2023_BW_00212
zaaknummer: 9755

Ontwerp bestemmingsplan boscompensatie Lovenpolder 
Hoek

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit te bepalen dat de uitvoering van het plan geen nadelige gevolgen heeft 
voor het milieu, waardoor het volgen van een m.e.r. procedure voor deze ontwikkeling niet 
noodzakelijk is.

Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Buitengebied, 
Lovenpolder Hoek (boscompensatie)' en dit bestemmingsplan op de gebruikelijke wijze te 
publiceren en vrij te geven voor de mogelijkheid hiertegen een zienswijze in te dienen.

12 2023_BW_00213
zaaknummer: 72735

Quick scan van het concept treasury statuut NSP

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de uitvoering van een quick scan van het concept 
treasury statuut van North Sea Port.

13 2023_BW_00214
zaaknummer: 12479

Verlengingsverzoek Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het verzoek tot verlenging van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 
conform bijgaande brief in te sturen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.
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14 2023_BW_00216
zaaknummer: 74361

Beantwoording raadsvragen J. Hessing 50PLUS: 
Snelheidsduivels in de Crijnssenstraat te Axel. 

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 raadslid J. Hessing (50PLUS) 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het 
raadslid J Hessing (50PLUS).

15 2023_BW_00215
zaaknummer: 78343

Beantwoording raadsvragen mevrouw I. Wojtal (fractie 
Sociaal Terneuzen): Overlast vrachtverkeer Biervliet

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 mevrouw I. Wojtal 
(fractie Sociaal Terneuzen) voor kennisgeving aan te nemen.

Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het 
raadslid mevrouw I. Wojtal (fractie Sociaal Terneuzen).

Realisatie & Beheer
16 2023_BW_00218

zaaknummer: 68410
Opdracht Water en Klimaatadaptatie Aanpak

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en een enkelvoudige 
offerteaanvraag voor het opstellen van het plan “Water en Klimaatadaptatie Aanpak (WKA)” 
in opdracht te geven.

17 2023_BW_00219
zaaknummer: 78277

Beantwoording raadsvragen raadslid I. Wojtal (fractie 
sociaal Terneuzen): grondwaterstand en daarmee gepaard 
gaande huizen verzakking

Besluit

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

Besluitpunt 1
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De raad besluit de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid I. Wojtal, Sociaal 
Terneuzen voor kennisgeving aan te nemen.

Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het 
raadslid I. Wojtal, Sociaal Terneuzen.

18 2023_BW_00217
zaaknummer: 61430

Beleidsplan onderhoud gemeentelijk vastgoed

Besluit

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

Besluitpunt 1
De raad besluit het Beleidsplan onderhoud gemeentelijk vastgoed vast te stellen.

Besluitpunt 2
De raad besluit in te stemmen met het in het Beleidsplan genoemde onderhoudsniveau 
Conditiescore 3 conform de NEN 2767.

Besluitpunt 3
De raad besluit in te stemmen met de structurele verhoging van het budget ten behoeve van 
het onderhoud gebouwen naar € 3.050.000 per jaar.

Besluitpunt 4
De raad besluit het extra benodigd budget in 2023 € 247.000 te dekken uit het 
begrotingsresultaat en de meerjarige financiële gevolgen van besluitpunt 3 mee te nemen bij 
de afwegingen voor de kaderbrief 2024-2027.

Besluitpunt 5
Het college stemt in met bijgevoegd Beleidsplan onderhoud gemeentelijk vastgoed en besluit 
dit beleidsplan ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Besluitpunt 6
Het college stemt in met het in het Beleidsplan genoemde onderhoudsniveau Conditiescore 
3 conform de NEN 2767 en legt dit ter vaststelling voor aan de raad.

Besluitpunt 7
Het college besluit de raad voor te stellen het budget ten behoeve van het onderhoud 
gebouwen te verhogen naar € 3.050.000 per jaar.

Besluitpunt 8
Het college besluit de raad voor te stellen het extra benodigd budget in 2023 € 247.000 te 
dekken uit het begrotingsresultaat en de meerjarige financiële gevolgen van besluitpunt 3 
mee te nemen bij de afwegingen voor de kaderbrief 2024-2027.

Samenleving
19 2023_BW_00220

zaaknummer: 10411
Energietoeslag in 2023
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Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de bijgevoegde Beleidsregels energietoeslag gemeente Terneuzen 2023 
vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit zo snel mogelijk ambtshalve € 500 energietoeslag uit te betalen aan 
iedereen die in Terneuzen woont en een energietoeslag in 2022 ontving.

20 2023_BW_00221
zaaknummer: 70954

Subsidieaanvraag VictoryDay

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit voor de organisatie van het evenement VictoryDay in 2023 een 
subsidiebedrag van € 1.800 beschikbaar te stellen.

21 2023_BW_00222
zaaknummer: 5173

Bezwaarschrift Participatiewet

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het bezwaarschrift ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van 
de Commissie voor de bezwaarschriften.

UITNODIGINGEN
22 2023_BW_00223

zaaknummer: 78345
Uitnodiging 10 maart 2023 Opening presentatie 
Leeuwenpoort

Besluit

Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door wethouder De Buck.

23 2023_BW_00224
zaaknummer: 78885

Uitnodiging 12 maart 2023 Lenteconcert gemeenschapshuis 
'De Kaaie'

Besluit

Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door wethouder Van Hulle.

24 2023_BW_00225
zaaknummer: 74360

Uitnodiging 17 maart 2023 Maartconcerten van Het 
Zeeuwse Orkest
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Besluit

Besluitpunt 1
Het college is helaas verhinderd.

25 2023_BW_00226
zaaknummer: 80917

Uitnodiging 29 maart 2023 KICK-OFF Filmfestival 
Tegenstroom

Besluit

Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door wethouder Suij.

26 2023_BW_00227
zaaknummer: 76134

Uitnodiging 30 maart 2023 Afscheid Jack Werkman - 
Gemeente Sluis

Besluit

Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door wethouder Vervaet en wethouder Suij (onder 
voorbehoud).

27 2023_BW_00228
zaaknummer: 80824

Uitnodiging 31 maart 2023 Heropening Varenscentrum 
Terneuzen

Besluit

Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door wethouder Van de Voorde en wethouder Vervaet 
(onder voorbehoud).

28 2023_BW_00229
zaaknummer: 54948

Uitnodiging 7 mei 2023 Internationale meikermismarkt 
Koewacht

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit dat de gemeente Terneuzen tijdens de Internationale Meikermismarkt 
Koewacht van 7 mei 2023 als gastgemeente optreedt. Het college wordt in principe 
vertegenwoordigd door het voltallige college.

Besluitpunt 2
Het college besluit om de openingstoespraak door burgemeester Van Merrienboer te laten 
houden en de (ere)-gast(en), organisatie en genodigden, in verzorgingshuis "De Lange 
Akkers" (Beukenlaan 2, Koewacht) welkom te heten.

Besluitpunt 3
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Het college besluit voor de receptie in restaurant 't Vlasbloemeken een bedrag beschikbaar 
te stellen van € 700 en een bedrag van € 100 voor drie ereprijzen.


