College van burgemeester en wethouders
Zitting van 7 september 2021

Openbare besluitenlijst

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Erik Merrienboer, van, 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

RONDVRAAG
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Rondvraag

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Collegevergaderingen 28 december 2021 en 4 januari 2022 (gemeentesecretaris)
Het college besluit op 28 december 2021 niet te vergaderen.
Uitvoering door: Bestuurssecretariaat.
Besluitpunt 3
Just Transition Fund (wethouder Van Assche)
Het college bespreekt de aanstaande bijeenkomst waaraan de burgemeester deel zal
nemen.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 4
Uitstel reactietermijn rapport Verkenning naar de samenwerking tussen de GGD
Zeeland, RUD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland (wethouder Van Assche)
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Het college neemt hier kennis van en brengt het rapport na ontvangst ter kennis van de
gemeenteraad.
Uitvoering door: Omgeving en Economie, Samenleving en Middelen.
Besluitpunt 5
Subsidie van de Provincie Zeeland voor het opstellen van een regiovisie voor ZeeuwsVlaanderen (gemeentesecretaris)
Het college neemt kennis van het toegekende subsidie.
Uitvoering door: Middelen.

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
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Openbare besluitenlijst B&W 31 augustus 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Omgeving & Economie
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Totaalplan Binnenstad Terneuzen; stand van zaken en
vervolgstappen

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad neemt kennis van de presentatie uit de raadsinformatiebijeenkomst van
16 september 2021 over fase 2 van het totaalplan voor de binnenstad van Terneuzen
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit de inhoud als basis mee te nemen naar fase 3.
Besluitpunt 3
Het college neemt kennis van de voorbereiding voor de RIB van 16 september jl. en het
raadsvoorstel.
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Interne notitie over bedrijf aan Finlandweg - Opiniërend
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Notulen
Aangehouden.
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Kermis 2021 in Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college houdt vast aan het organiseren van de kermis 2021 te Terneuzen op het
Stadhuisplein en de gemeentelijke parkeerplaats.
Besluitpunt 2
Het college willigt verzoek van exploitanten in en besluit de pachtgelden op de kermis in
Terneuzen voor 2021 te halveren.
Besluitpunt 3
Het college besluit de raad hierover mondeling te informeren in de Commissie Bestuur en
Middelen op 21 september 2021.

Middelen
8

2021_BW_01162
zaaknummer: 299359

Programmabegroting 2022 en meerjarenperspectief 20232025

Notulen
Aangehouden.

Samenleving
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Regio Deal 'Zeeuwen zelf aan zet', Lokale Deal Terneuzen

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.
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Beantwoording raadsvragen Jos van Ginneken (CDA):
Collectieve zorgverzekering CZ
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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).

HAMERSTUKKEN
Samenleving
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Afwijzingen week 35 (2021)

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de afwijzingen van week 35.
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Afwijzing verzoek om persoonsgegevens te wissen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het verzoek om persoonsgegevens te wissen af te wijzen en akkoord te
gaan met het versturen van de voorgestelde conceptbrief (bijlage 1).
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Beantwoording raadsvragen Jack d'Hooghe, Sociaal
Terneuzen: kleine aanbieders

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 Jack d'Hooghe,
Sociaal Terneuzen voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid Jack d'Hooghe, Sociaal Terneuzen.
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Beantwoording raadsvragen Jack d’Hooghe Sociaal
Terneuzen: Zeeuwse Gronden en onzekerheden

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 Jack d’Hooghe
Sociaal Terneuzen voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid Jack d’Hooghe Sociaal Terneuzen.

Omgeving & Economie
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Aanvraag aankoop groenstrook als bouwkavel aan het
Kanunnikenpad Westdorpe

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het aankoopverzoek af te wijzen.
Besluitpunt 2
Het college besluit bijgevoegde brief aan betrokkene te verzenden.

Middelen
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Klacht inwoner Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt kennis van de klacht en besluit:
Eerste klachtonderdeel over communicatie (de leerplichtambtenaar had de klager in kennis
moeten stellen over de communicatie over zijn zoon met school en de moeder van zijn zoon)
is ongegrond. Tweede klachtonderdeel (gedrag leerplichtambtenaar) is voor wat betreft a.
(de leerplichtambtenaar mengt zich in een geschil over ouderlijk gezag) ongegrond, b. (de
toon in de mail en de onderwerpen zijn zorgelijk) gegrond en c. (de leerplichtambtenaar had
zich moeten onthouden van een gesprek met moeder en had zich moeten onthouden van
het geven van advies) ongegrond.
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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. 182299).
Besluitpunt 2
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. 182527).

Controlling
18

2021_BW_01163
zaaknummer: 355573

Afsprakenlijst Managementoverleg 25 augustus 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 25 augustus 2021 voor
kennisgeving aan te nemen.
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Besluitenlijst Directieoverleg 25 augustus 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 25 augustus 2021 voor
kennisgeving aan.

UITNODIGINGEN
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Programma themamiddag OZO 14 september 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt bij het thema-overleg Economische versnelling en Toerisme
vertegenwoordigd door wethouder Begijn en gemeentesecretaris Princen, bij Sociaal
Domein/CZW door wethouder Vervaet, bij Wonen en Voorzieningen door wethouder Van
Hulle, bij Bestuur en Financiën door burgemeester Van Merrienboer en wethouder Van Hulle
en bij OZO door burgemeester Van Merrienboer, wethouder Deij en gemeentesecretaris
Princen.
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Uitnodiging 20 september 2021 Gent Festival voorstelling
De viool van Mozart

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door wethouder Deij.
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Uitnodiging 24 september 2021 Spie Internationale junioren
driedaagse Axel Spie Wielerkwis 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college is verhinderd.
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Uitnodiging 25 of 26 september Bonte Avond Club
Jubileumshow "Positief"

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt op 26 september 2021 vertegenwoordigd door burgemeester Van
Merrienboer en op 25 september 2021 door wethouder Van Hulle.
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Uitnodiging 11 oktober 2021 Vlag hijsen Coming-out day

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt bij het hijsen van de vlag om 10.00 uur vertegenwoordigd door de
wethouders Suij en Vervaet.
Besluitpunt 2
Het college is 's middags/'s avonds verhinderd.
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Uitnodiging 5 oktober 2021 VNO-NCW 'Wind in de zeilen - 1
jaar verder'

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door burgemeester Van Merrienboer en wethouder Van
Assche.
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Uitnodiging 14 november 2021 Bijeenkomst
Overslag/Wachtebeke voor herdenking oorlogsslachtoffers
WOI en WOII

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door burgemeester Van Merrienboer, wethouders Suij
en Deij.
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