College van burgemeester en wethouders
Zitting van 20 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 Jurgen Vervaet, wethouder; de heer Jan Princen, gemeentesecretaris
Afwezig:
de heer Frank Deij, wethouder

RONDVRAAG
3

2021_BW_00962
zaaknummer: 351432

Rondvraag

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Ontwikkeling wonen/Volkshuisvestingsfonds/plan Maartenshof (wethouder Van Hulle)
Het college bespreekt de actuele situatie.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 3
Stand van zaken Dethon (wethouder Vervaet)
Het college bespreekt de actuele situatie.
Uitvoering door: Samenleving.
Besluitpunt 4
Piket komend weekend en 18 t/m 21 augustus 2021 (wethouder Van Hulle)
Het college stemt het piket onderling verder af.
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Uitvoering door: Bestuurssecretariaat.

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
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2021_BW_00963
zaaknummer: 350740

Openbare besluitenlijst B&W 13 juli 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
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2021_BW_00985
zaaknummer: 351867

Openbare besluitenlijst B&W 16 juli 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Omgeving & Economie
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2021_BW_00942
zaaknummer: 350227

Eerste kwartaalrapportage 2021 Meetpunt Sluiskil - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de eerste kwartaalrapportage 2021 Monitoring luchtkwaliteit Sluiskil voor
kennisgeving aan te nemen en deze ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
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2021_BW_00970
zaaknummer: 350830

principeverzoek Paul Krugersdreef 5 Sas van Gent (garage
Bode)

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit planologische medewerking te verlenen aan het realiseren van 13
appartementen op de locatie van garage Bode, Paul Krugersdreef 5 Sas van Gent
Besluitpunt 2
Het college besluit aan de planologische medewerking de voorwaarde te verbinden dat de
initiatiefnemer in de ruimtelijke onderbouwing aantoont dat voldoende marktruimte bestaat
voor de te ontwikkelen appartementen naast de appartementen in het plan Sasse Poort
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2021_BW_00973
zaaknummer: 268455

Verlenging van de deelname aan de Dutch Delta Cruise Port

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit akkoord te gaan met de verlenging van de deelname aan de Dutch Delta
Cruise Port voor de periode 2021-2023 met als voorwaarde dat de andere Zeeuwse
deelnemers meedoen.
Besluitpunt 2
Het college besluit akkoord te gaan met de bevestiging per brief van de deelname aan de
Dutch Delta Cruise Port.
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2021_BW_00974
zaaknummer: 350838

Principeverzoek voor het toevoegen van 7 appartementen in
een bestaand kantoorpand aan de Axelsestraat 200-206 in
Terneuzen

Notulen
Aangehouden.
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2021_BW_00978
zaaknummer: 351338

Principeverzoek 2e ontsluiting Axelse Vlakte

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in principe planologische medewerking te verlenen aan het realiseren van
zowel een 2e ontsluiting van de Axelse Vlakte als ook de optimalisering van de
wegenstructuur op de Axelse Vlakte.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de aanvrager van het principeverzoek met bijgevoegde brief van het
besluit op de hoogte te stellen.
Besluitpunt 3
Het college besluit de gedane suggesties hierin mee te nemen.
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2021_BW_00968
zaaknummer: 347193

Beantwoording raadsvragen dhr. J. d'Hooghe - Sociaal
Terneuzen, GSNED

Besluit
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Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de beantwoording van de raadsvragen van dhr. J. d'Hooghe, fractie Sociaal
Terneuzen voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van dhr. J.
d'Hooghe, fractie Sociaal Terneuzen .

Realisatie & Beheer
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2021_BW_00964
zaaknummer: 349503

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

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 M. Hemelsoet, fractie
Top/GemeenteBelangen, voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid M. Hemelsoet, fractie Top/GemeenteBelangen.

HAMERSTUKKEN
Samenleving
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2021_BW_00965
zaaknummer: 351421

Anticiperen op Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om de gemeentelijke vorderingen van ouders en diens toeslagpartner die
gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag en daardoor recht
hebben op het forfaitaire bedrag van €30.000, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het gaat om de publieke
vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
vallen.
Besluitpunt 3
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Het college besluit om goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering
van gemeentelijke belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om de
publieke vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen vallen.
Besluitpunt 4
Het college besluit om de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke
belastingen kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder te laten
verlenen bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is.
Besluitpunt 5
Het college besluit dat de hierboven genoemde besluiten in werking treden met ingang van
de eerste dag na die van de bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.
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2021_BW_00966
zaaknummer: 350100

Ondersteuning de Springplank

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het bieden van extra ondersteuning vanuit jeugdhulp,
in de vorm van psychomotorische therapie (PMT), op de Springplank in Terneuzen en dit via
de verdeelsleutel 50-25-25% te verdelen onder Terneuzen, Hulst en Sluis.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de conceptbrief om dit besluit te communiceren naar
de Springplank.
Besluitpunt 3
Het college besluit de dekking van de kosten voor Terneuzen (incidenteel € 16.845, 5/12 in
2021 en 7/12 in 2022) te betrekken bij het budgettair sociaal domein.
Besluitpunt 4
Het college besluit op basis van een evaluatie in mei/juni 2022 en de stand van het sociaal
domein op dat moment een nieuwe afweging te maken over eventuele toekenning van nieuw
budget.
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2021_BW_00967
zaaknummer: 350735

Agenda met vergaderdocumenten voor algemeen bestuur
aan-z op 20 juli - Ter kennisname

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college besluit de vergaderstukken voor het AB van aan-z inclusief de annotaties voor
kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_00938
zaaknummer: 298118

Exploitatie Sporthal 't Sportuus 2021 - 2026

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit een exploitatieovereenkomst af te sluiten met WvR Sport & Horeca
Events in verband met de exploitatie van 't Sportuus per 1 augustus 2021
Besluitpunt 2
Het college besluit een huurovereenkomst voor de horeca-accommodatie in 't Sportuus af te
sluiten met WvR Sport & Horeca Events, eveneens met ingang van 1 augustus 2021.

Omgeving & Economie
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2021_BW_00971
zaaknummer: 351306

Principeverzoek bouw 1 of 2 woningen Emmabaan (ong.) te
Koewacht

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het realiseren van 1 of
2 nieuwe woningen aan de Emmabaan (ong) te Koewacht.
Besluitpunt 2
Het college besluit aanvrager op de hoogte te brengen van dit besluit met bijgevoegde
conceptbrief.
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2021_BW_00972
zaaknummer: 325883

Principeverzoek voor het mogelijk maken van particuliere
bewoning aan de Weststraat 32 te Biervliet

Notulen
Aangehouden.
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2021_BW_00975
zaaknummer: 351330

Evaluatie citymarketing Terneuzen - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
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Het college neemt het rapport Op weg naar Citymarketing Terneuzen 2.0 voor kennisgeving
aan.
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2021_BW_00976
zaaknummer: 340750

Extra parkeerplaatsen Mauritsstraat te Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stemt in met het aanleggen van 7 extra parkeerplaatsen.
Besluitpunt 2
Het college stemt in met het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats in de
Mauritsstraat en het benodigde verkeersbesluit.
Besluitpunt 3
Het college besluit om hiervoor € 9.144,60 exclusief BTW ter beschikking te stellen uit het
budget kleinschalige verkeersmaatregelen.
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2021_BW_00977
zaaknummer: 204747

Stand van zaken aanleg zuidelijke ontsluiting Othene -Zuid

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stemt in met de bijgevoegde conceptbrief voor ontwikkelaar AM.
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2021_BW_00969
zaaknummer: 153643

Voortgangsrapportage Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de aanbiedingsbrief met voortgangsrapportage van het college voor
kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de eerste voortgangsrapportage van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen
vast te stellen en via bijgaande brief aan te bieden aan het Rijk.
Besluitpunt 3
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Het college besluit de voortgangsrapportage via bijgaande brief ter kennisname aan te
bieden aan de gemeenteraad.
Besluitpunt 4
Het college besluit de partners in de Regio Deal de voortgangsrapportage aan te bieden, via
bijgaande brief.

Middelen
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2021_BW_00979
zaaknummer: 350928

Verzoek tot uitstel van betaling voor aanslagen leges

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het voornemen tot het verlenen van uitstel van
betaling voor het bestreden bedrag van de aanslag leges (nr. 181971).
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2021_BW_00980
zaaknummer: 262361

Vaststellen Regeling Telewerken gemeente Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1
Hert college besluit de Regeling Telewerken gemeente Terneuzen per 1 september 2021
vast te stellen.

Controlling
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2021_BW_00981
zaaknummer: 351466

Afsprakenlijst Managementoverleg 7 juli 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 7 juli 2021 voor
kennisgeving aan te nemen.

UITNODIGINGEN
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2021_BW_00982
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 22 juli 2021 Slaan 1e paal Singel Westdorpe

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door wethouder Van Hulle.
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2021_BW_00983
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 18 september 2021 alternatieve Zeeuwse
Veteranendag

Besluit
Besluitpunt 1
Het college is verhinderd.
28

2021_BW_00984
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 30 september 2021 Covra officiële opening
Hoogradioactief Afval Behandelings- en Opslaggebouw
HABOG

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door wethouders Suij en Vervaet.
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