College van burgemeester en wethouders
Zitting van 13 april 2021

Openbare besluitenlijst

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan Lonink, burgemeester; de heer Frank Hulle,van, wethouder; de heer Frank Deij,
wethouder; de heer Jack Begijn, wethouder; de heer Ben Assche,van, wethouder; mevrouw
Sonja Suij, wethouder; de heer Jurgen Vervaet, wethouder; de heer Jan Princen,
gemeentesecretaris

VOORBEREIDING COMMISSIEVERGADERINGEN
5

2021_BW_00511
zaaknummer:

Voorbereiding commissievergadering van 15 april 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college heeft de agenda van de raadscommissie Bestuur en Middelen doorgenomen.

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
6

2021_BW_00512
zaaknummer: 341511

Openbare besluitenlijst B&W 6 april 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
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2021_BW_00513
zaaknummer: 342304

Openbare besluitenlijst B&W 8 april 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
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Omgeving & Economie
8

2021_BW_00514
zaaknummer: 331207

Invulling resterende deel Kanaalpark - Philippine

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de in april 2020, onder voorwaarden, verleende medewerking aan het
realiseren van 11 rijtjeswoningen te heroverwegen, door in te steken op de variant vier keer
twee-onder-een-kapwoningen.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de verdere invulling van het Kanaalpark binnen het geldende
bestemmingsplan te laten plaatsvinden.
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2021_BW_00521
zaaknummer: 28319

Spoorwegovergang Koegorsstraat

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van bijgevoegd overzicht van contacten met Prorail
gedurende de afgelopen acht jaar.
Besluitpunt 2
Het college besluit dit onderwerp op bestuurlijk niveau te bespreken met de nieuwe
regiodirecteur van Prorail.
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2021_BW_00516
zaaknummer: 92639

Uitvoering van motie M20-39

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stemt in met de bevindingen op basis van het locatiebezoek en besluit geen
nader (bouw)technisch onderzoek in te stellen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de on hold-status van de ontwerpwedstrijd op te heffen en dit bekend te
maken aan belanghebbenden en de media.
Besluitpunt 3
Het college besluit de raad per brief te informeren over de uitvoering van de motie M20-39.
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2021_BW_00515
zaaknummer: 341965

Samenwerking Zeeuwse Marketing

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt kennis van de voorbereidingen voor de nieuwe Zeeuwse Marketing
Organisatie gericht op de domeinen recreëren/toerisme, wonen, werken, studeren en
ondernemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit dat de gemeente meewerkt aan het verder gezamenlijk uitwerken van
een Zeeuwse marketingstrategie en de voorbereidingen voor de Zeeland Marketing
Organisatie (ZMO).
Besluitpunt 3
Het college besluit om aan de Stuurgoep ZMO per brief de positieve intentie van de
gemeente over te brengen ten aanzien van het onderzoeken van een mogelijke nieuwe wijze
van samenwerking.

Realisatie & Beheer
12

2021_BW_00525
zaaknummer: 341904

Beantwoording raadsvragen Jean-Paul Casteleijn SP
Terneuzen: Glasvezelkabel

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 Jean-Paul Casteleijn,
SP Terneuzen voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid Jean-Paul Casteleijn, SP Terneuzen.

Samenleving
13

2021_BW_00524
zaaknummer: 342080

Regiodeal "Zeeuwen zelf aan zet" - subsidieaanvraag lokale
deal

Besluit
Besluitpunt 1
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Het college besluit om de subsidieaanvraag voor de lokale deal Terneuzen vast te stellen en
in te dienen bij het Programmateam Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’.
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2021_BW_00523
zaaknummer: 342240

Totstandkoming beleidsplan en verordening sociaal domein
gemeente Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het volgende proces voor de totstandkoming van een
beleidsplan en verordening sociaal domein gemeente Terneuzen in 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

college besluit over proces (13 april 2021)
bespreken stand van zaken met wethouders sociaal domein
concept beleidsplan af in de week van 13 april 2021
bespreken conceptplan en verordening met aan-z (uitvoeringsniveau) 23 april 2021
nieuw concept bespreken met de wethouders sociaal domein eind april, begin mei
concept verordening bespreken met team bestuur en de juridisch medewerkers
sociaal domein in mei 2021
concept beleidsplan en verordening in het college in mei 2021 met het verzoek
bespreking met de adviesraden
definitieve concepten voor het college in juni 2021
informatiebijeenkomst raad over definitieve concepten te plannen rondom de zomer
2021
besluitvorming in de raad in najaar 2021

HAMERSTUKKEN
Omgeving & Economie
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2021_BW_00517
zaaknummer: 339725

Aanvraag aankoop van een perceel gemeenteplantsoen
voor een woning in Mastgat in Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de aanvraag voor aankoop van een perceel gemeenteplantsoen van
ongeveer 4 bij 4 meter voor een woning in Mastgat in Terneuzen af te wijzen.
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2021_BW_00518
zaaknummer: 341894

Reactie op vragen vastgoedeigenaar

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de vragen van de vastgoedeigenaar te beantwoorden met bijgevoegde
brief.
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2021_BW_00519
zaaknummer: 341338

Principeverzoek realiseren supermarkt met appartementen
Braakmanlaan Biervliet.

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om in principe planologische medewerking te verlenen aan het realiseren
van een supermarkt, dienstverlenende functies en appartementen onder de voorwaarden
dat:
 initiatiefnemer met een exploitatie opzet de noodzaak voor het aantal appartementen
financieel onderbouwt;
 Initiatiefnemer de eigenaar van de voormalige supermarktlocatie aan de Keizer
Karelstraat 6 informeert over het planvoornemen en hierover verslag uit brengt aan
de gemeente.
Besluitpunt 2
Het college besluit om initiatiefnemer te informeren met bijgevoegde brief.
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2021_BW_00520
zaaknummer: 278759

Voorstel tot het in ontwerp verlenen van een verklaring van
geen bedenkingen voor de aanleg van een verhard pad aan
de Tragel te Koewacht

Notulen
Wethouder Suij was niet aanwezig bij dit agendapunt.
Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit in ontwerp een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor
het uitreiken van een ontwerp van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het
bestemmingsplan Buitengebied voor de aanleg van een verhard pad aan de Tragel te
Koewacht, ter ontsluiting van de woning Nieuwstaat 30 te Koewacht.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met het voorstel aan de gemeenteraad tot het in ontwerp
afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het in afwijking van het
bestemmingsplan Buitengebied aanleggen van een verhard pad aan de Tragel, ter
ontsluiting van de woning Nieuwstraat 30 te Koewacht.

Samenleving
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2021_BW_00522
zaaknummer: 315432

uitnodiging raadsinformatiebijeenkomst burger- en
overheidsparticipatie 11 mei 2021

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de brief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Controlling
20

2021_BW_00526
zaaknummer: 342097

Afsprakenlijst Managementoverleg 31 maart 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 31 maart 2021 voor
kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_00527
zaaknummer: 342098

Besluitenlijst Directieoverleg 31 maart 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 31 maart 2021 voor kennisgeving
aan.

RONDVRAAG
22

2021_BW_00528
zaaknummer: 342094

Rondvraag

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
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Besluitpunt 2
Tallships juli 2022 in Terneuzen (wethouder Begijn)
Het college neemt kennis van het voornemen en begroet dit evenement met een positieve
grondhouding.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 3
Vacature voorzitter en lid Economic Board (burgemeester)
Het college neemt hier kennis van.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 4
Veiling skihal (burgemeester)
Het college neemt hier kennis van.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 5
Monument generaal Maczek (burgemeester)
Het college bespreekt de actuele stand van zaken.
Uitvoering door: Samenleving.
Besluitpunt 6
Veiligheidsberaad (burgemeester)
Het college neemt kennis van recente ontwikkelingen.
Uitvoering door: Middelen.
Besluitpunt 7
Stand van zaken Intervence (wethouder Suij)
Het college neemt kennis van de actuele situatie.
Uitvoering door: Samenleving.
Besluitpunt 8
Bibob zorgbedrijven (burgemeester)
Het college neemt kennis van de regelgeving op dit gebied.
Uitvoering door: Middelen.
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