College van burgemeester en wethouders
Zitting van 13 juli 2021

Openbare besluitenlijst

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

MEDEDELINGEN OVER AAN- EN AFWEZIGHEID COLLEGELEDEN
Mededelingen over aan- en afwezigheid collegeleden

In de besluitenlijst staat per abuis dat wethouder Vervaet afwezig was. Hij was dus wel
aanwezig.

RONDVRAAG
3

2021_BW_00934
zaaknummer: 350740

Rondvraag

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Samenwerking VRZ, GGD en RUD (burgemeester)
Het college neemt kennis van de insteek van de burgemeester.
Uitvoering door: Middelen, Samenleving en Omgeving en Economie.
Besluitpunt 3
Vervolg wateroverlast Sluiskil (burgemeester)
Het college spreekt af hierover na de zomervakantie verder in gesprek te gaan om tot een
heldere lijn en inhoud te komen. Ambtelijke voorbereiding hiervoor wordt gevraagd.
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Uitvoering door: Realisatie en Beheer.
Besluitpunt 4
Procedure werving concerncontroller (gemeentesecretaris)
Het college kiest bij de werving van een nieuwe concerncontroller voor een klikgesprek met
de burgemeester en de portefeuillehouder Personeel en Organisatie.
Uitvoering door: gemeentesecretaris.
Besluitpunt 5
Dethon (wethouder Vervaet)
Het college neemt deze informatie voor kennisgeving aan.
Uitvoering door: Samenleving.
Besluitpunt 6
Aanvraag Biomassacentrale (wethouders Van Hulle en Van Assche)
Het college vraagt hiervoor een nader advies voor te bereiden en neemt hierover deze week
een besluit.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 7
Vergunning Beelen (wethouder Van Hulle)
Het college onderschrijft de gekozen lijn.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
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2021_BW_00935
zaaknummer: 349978

Openbare besluitenlijst B&W 6 juli 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Omgeving & Economie
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2021_BW_00945
zaaknummer: 289726

Aangepast advies automatenhal

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, achten de
aanvraag wederom onvolledig en vragen aanvrager deze te verduidelijken conform
bijgaande brief.
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2021_BW_00943
zaaknummer: 340344

Vaststelling Zeeuwse Woonagenda

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de Zeeuwse Woonagenda vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college besluit mee te werken aan het opstellen van een concrete uitvoeringsagenda.
Besluitpunt 3
Het college besluit de bijgevoegde raadsinformatiebrief en vastgestelde Zeeuwse
Woonagenda ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen.

7

2021_BW_00946
zaaknummer: 342617

principeverzoek uitbreiden transformatorstation Herbert H.
Dowweg Hoek

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om in principe planologische medewerking te verlenen aan het uitbreiden
van het transformatorstation onder de voorwaarde dat:
 de initiatiefnemer zo veel mogelijk groen op de bestaande locatie compenseert
 en het overige gedeelte compenseert op een nader te bepalen locatie zonder natuurof groenbestemming.
Besluitpunt 2
Het college besluit de initiatiefnemer te informeren over dit besluit met bijgevoegde
conceptbrief
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2021_BW_00941
zaaknummer: 338802

Aanpassingen Graafjansdijk te Spui

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om in te stemmen met de aanpassingen aan de Graafjansdijk te Spui.
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Besluitpunt 2
Het college besluit om €20.782,80 exclusief BTW ter beschikking te stellen voor de
aanpassingen aan de Graafjansdijk te Spui.
Besluitpunt 3
Het college besluit om de kosten gedeeltelijk (€ 17.500) te dekken uit het regulier budget
kleinschalige verkeersmaatregelen.
Besluitpunt 4
Het college besluit €15.000 uit de budgetoverheveling Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan van 3e perioderapportage 2020 over te brengen naar het regulier budget ter
dekking van het restant bedrag (€ 3.282,80).
Besluitpunt 5
Het college besluit om de Raad te informeren in de volgende perioderapportage over deze
mutatie van € 15.000 in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Samenleving
9

2021_BW_00939
zaaknummer: 350964

Beantwoording raadsvragen dhr. Meij VVD, zorginitiatieven
op het grondgebied van de Gemeente Terneuzen

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 dhr. Meij, VVD voor
kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid dhr. Meij, VVD

Realisatie & Beheer
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2021_BW_00955
zaaknummer: 349503

Beantwoording raadsvragen raadslid M. Hemelsoet, fractie
Top/GemeenteBelangen: Herinneringsboom

Notulen
Aangehouden.

HAMERSTUKKEN
Samenleving
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zaaknummer: 341597

Beantwoording raadsvragen Jos van Ginneken (CDA):
Beslagvrije voet

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 Jos van Ginneken
(CDA) voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid Jos van Ginneken (CDA).

Omgeving & Economie
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2021_BW_00940
zaaknummer: 344098

Aanvraag aankoop of bruikleen van een perceel
gemeenteplantsoen in de Strandgaper in Philippine.

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de aanvraag tot aankoop of bruikleen van een perceel
gemeenteplantsoen in de Strandgaper in Philippine af te wijzen.

13

2021_BW_00944
zaaknummer: 346585

Aanvraag aankoop van een perceel gemeenteplantsoen
naast een woning in de Baudeloostraat in Sas van Gent

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de aanvraag voor aankoop van een perceel gemeenteplantsoen naast
een woning in de Baudeloostraat in Sas van Gent af te wijzen.
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2021_BW_00947
zaaknummer: 346588

intentie deelname in GBE Aqua

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van de ontvlechtingssystematiek van Evides N.V. uit
PZEM N.V..
Besluitpunt 2
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Het college besluit In te stemmen met het uitspreken van de intentie om deel te gaan nemen
in GBE Aqua B.V..
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2021_BW_00948
zaaknummer: 347653

Besluit tot afwijzen verzoek om handhaving - 347653

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het verzoek tot handhaving af te wijzen.
Besluitpunt 2
Het college besluit om betrokkene te informeren via bijgevoegde brief.
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2021_BW_00950
zaaknummer: 338797

Concept regionale mobiliteitsvisie

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de zienswijzen op de concept regionale mobiliteitsvisie
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met bijbehorende conceptbrief.

Middelen
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2021_BW_00951
zaaknummer: 350707

Oninbaar verklaren aanslag nummer 157710

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stemt in met het oninbaar verklaren van de openstaande vordering van de
aanslag leges nummer 157710 van € 7.131,25. De kosten komen ten laste van de
voorziening dubieuze debiteuren.
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2021_BW_00952
zaaknummer: 338825

Verzoek Belastingdienst vestigen baliefunctie in ons
Stadhuis

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stemt in met de huisvesting van de Belastingdienst in onze Publiekshal.
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Besluitpunt 2
Het college stemt in met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst conform de
uitgangspunten in dit advies.

Controlling
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2021_BW_00936
zaaknummer: 349688

Reactie op 'Vergaderen 2.0.2.0. Voorstel tot aanpassing van
het vergadermodel'

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de conceptreactie op de notitie 'Vergaderen 2.0.2.0.
Voorstel tot aanpassing van het vergadermodel' van de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing.
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2021_BW_00953
zaaknummer: 350743

Afsprakenlijst Managementoverleg 30 juni 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 30 juni 2021 voor
kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_00954
zaaknummer: 350744

Besluitenlijst Directieoverleg 1 juli 2021 - Ter kennisname

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

Realisatie & Beheer
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2021_BW_00956
zaaknummer: 349502

Beantwoording raadsvragen J.P. Casteleijn, SP: Van Afval
Naar Grondstof 2021 (VANG)

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 J.P. Casteleijn, SP voor
kennisgeving aan te nemen.
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Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van J.P.
Casteleijn, SP.

UITNODIGINGEN
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2021_BW_00957
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 16 juli 2021 Tekenmoment fusie PO ZeeuwsVlaanderen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college is verhinderd en laat zich ambtelijk vertegenwoordigen.
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2021_BW_00958
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 11 oktober 2021 ALV VZG

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door burgemeester Van Merrienboer, wethouders Van
Hulle, Begijn, Suij, Van Assche en Vervaet.
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