College van burgemeester en wethouders
Zitting van 22 september 2020

Openbare besluitenlijst

Samenstelling
Aanwezig:
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; mevrouw Paula Stoker, wethouder; de heer Jordan Daane, adjunct-secretaris
Afwezig:
de heer Jan Lonink, burgemeester; de heer Jan Princen, gemeentesecretaris

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
6

2020_BW_01067
zaaknummer: 322041

Openbare besluitenlijst B&W 15 september 2020

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Samenleving
7

2020_BW_01068
zaaknummer: 320655

Beantwoording raadsvragen Van de Voorde (PvdA), Jonker
(GroenLinks), De Kraker (D66), Hessing (50PLUS),
d'Hooghe (Sociaal Terneuzen), Verhelst (SGP): Directeur
aan-z

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 de raadsleden Van de Voorde
(PvdA), Jonker (GroenLinks), De Kraker (D66), Hessing (50PLUS), d'Hooghe (Sociaal
Terneuzen) en Verhelst (SGP) voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2

1/8

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van de
raadsleden Van de Voorde (PvdA), Jonker (GroenLinks), De Kraker (D66), Hessing
(50PLUS), d'Hooghe (Sociaal Terneuzen) en Verhelst (SGP) .

Omgeving & Economie
8

2020_BW_01078
zaaknummer: 182143

Definitieve projectvoorstel voor Aqua Connect - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het definitieve projectvoorstel voor Aqua Connect dat is ingediend en de
verzonden Engelse steunbrief voor kennisgeving aan te nemen.
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2020_BW_01079
zaaknummer: 322488

Uitwerking havenactieplan met Interreg project North Sea
Port Talent: werkpakketten: mobipunt en vacaturegericht
opleiden

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit deel te nemen aan het Interreg project North Sea Port Talent waar een
haalbaarheidsstudie naar een mobipunt Terneuzen deel van uitmaakt.
Besluitpunt 2
Het college besluit middelen ter beschikking te stellen onder de voorwaarde dat het project
door Interreg gehonoreerd wordt en dat de andere projectpartners ook (blijven) bijdragen.
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2020_BW_01080
zaaknummer: 322780

Kennisnemen stukken AB RUD Zeeland van 28 september
2020 - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de stukken voor de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD
Zeeland op 28 september 2020 voor kennisgeving aan te nemen.
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2020_BW_01084
zaaknummer: 317744

Verklaring van geen bedenkingen zonnepark
Papeschorpolder

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1

2/8

De Raad besluit de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag
omgevingsvergunning afwijkend gebruik voor de bouw van zonnepark Papeschorpolder.
Besluitpunt 2
Het college besluit de ontwerpverklaring van geen bedenkingen aan te bieden aan de
gemeenteraad voor besluitvorming.
Besluitpunt 3
Het college besluit de ontwerpverklaring van geen bedenkingen gelijktijdig met de ruimtelijke
onderbouwing van Zonnepark Papeschorpolder gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
Besluitpunt 4
Het college besluit, met het oog op de doorlooptijd van de ter inzagelegging en de uiterste
datum voor de subsidie aan de aanvrager (vergunning is voorwaarde voor
subisidietoekenning), de stukken voorafgaand aan de raadsbehandeling (1 oktober) ter
inzage te leggen en dit mondeling bij de behandeling in de raad toe te lichten.
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2020_BW_01075
zaaknummer: 319779

Grondprijzenbrief 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.
Besluitpunt 3
Het college besluit de grondprijzen per 1 januari 2021 vast te stellen overeenkomstig het bij
dit besluit behorende overzicht (= bijlage 2) en dit te verwerken bij de volgende herziening
van de exploitatieplannen.
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2020_BW_01081
zaaknummer: 322550

Opleggen last onder dwangsom wegens overtreding wet- en
regelgeving

Notulen
Aangehouden.
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2020_BW_01082
zaaknummer: 320903

Beantwoording raadsvragen L. de Beleir, CDA: woonplicht
nieuwbouwwoningen

3/8

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 L. de Beleir, CDA
voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid L. de Beleir, CDA.
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2020_BW_01091
zaaknummer: 303746

GSNED

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.

Middelen
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2020_BW_01072
zaaknummer:

Opmaak profielschets nieuwe burgemeester gemeente
Terneuzen - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de suggesties mee te geven zoals opgenomen in de bijlage.

HAMERSTUKKEN
Samenleving
17

2020_BW_01069
zaaknummer: 315455

Bezwaarschrift Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandig
ondernemers (Tozo)

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

4/8
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2020_BW_01070
zaaknummer: 322629

Afwijzingen week 38 2020

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de afwijzingen van week 38.
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2020_BW_01071
zaaknummer: 316924

Beantwoording raadsvragen Jos van Ginneken (CDA):
budgetbeheer, schulden en armoedebestrijding.

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).

Middelen
20

2020_BW_01073
zaaknummer: 314377

Moties VNG Congres 25 september 2020 - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de 3 moties van de portefeuillehouders Financiën van de regio MiddenHolland ten behoeve van het VNG gemeentecongres op 25 september 2020 te steunen.

Omgeving & Economie
21

2020_BW_01074
zaaknummer: 318267

Beantwoording raadsvragen E. Jonker / GroenLinks , L. van
de Voorde / PvdA :North Sea Port als lobbyist voor de regio

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 de raadsleden E. Jonker /
GroenLinks, L. van de Voorde / PvdA voor kennisgeving aan te nemen.

5/8

Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van de
raadsleden E. Jonker / GroenLinks, L. van de Voorde / PvdA.
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2020_BW_01076
zaaknummer: 310258

Voornemen tot het weigeren van een ontheffing van de
Algemene Plaatselijke Verordening

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om de gevraagde ontheffing te weigeren.
Besluitpunt 2
Het college besluit betrokkene te informeren via bijgevoegde brief.
Besluitpunt 3
Het college besluit betrokkene in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen
binnen veertien dagen na verzenddatum van het voornemen.
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2020_BW_01077
zaaknummer: 322906

Verkoop van een perceel grond met een oppervlakte van
10.000m2 (perceel J) op bedrijventerrein Terneuzen Zuid

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit een perceel grond met een oppervlakte van 10.000m2 op het
bedrijventerrein Terneuzen – Zuid te verkopen.
Besluitpunt 2
Het college besluit een perceel grond met een oppervlakte van 5.320m2 op het
bedrijventerrein Terneuzen – Zuid in betaalde optie te geven voor de maximale duur van 1
jaar.
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2020_BW_01083
zaaknummer: 298725

Behandeling bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek om een
verkeersbesluit te nemen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren overeenkomstig het
advies van de Commissie voor de bezwaarschriften.
Besluitpunt 2

6/8

Het college besluit bezwaarmaker te informeren overeenkomstig bijgevoegde concept-brief
met bijlagen.

Controlling
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2020_BW_01085
zaaknummer: 323485

Afsprakenlijst Managementoverleg 9 september 2020 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 9 september 2020 voor
kennisgeving aan te nemen.
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2020_BW_01086
zaaknummer: 323486

Besluitenlijst Directieoverleg 9 september 2020 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 9 september 2020 voor
kennisgeving aan.
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2020_BW_01087
zaaknummer: 321576

Agenda en stukken Algemene Ledenvergadering (ALV)
2020 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van de vergaderstukken en de voorstellen en
preadviezen te volgen.
Besluitpunt 2
Het college besluit dat wethouder Vervaet in plaats van burgemeester Lonink de stemmen
uitbrengt tijdens de ALV.

Realisatie & Beheer
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2020_BW_01088
zaaknummer: 322782

Projectafspraken ter zake van de aanleg van breedband
netwerken in de kern Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1

7/8

Het college besluit in te stemmen met de projectafspraken voor de aanleg van breedband
netwerken startend in de kern Terneuzen, en later ook in de overige kernen, met Netwerk
Exploitatie Maatschappij BV (KPN).
Besluitpunt 2
De burgemeester besluit het afdelingshoofd Realisatie en Beheer te mandateren om de
projectafspraken te ondertekenen.

RONDVRAAG
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2020_BW_01089
zaaknummer: 322705

Rondvraag B&W 22 september 2020

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Organisatie Kermis Terneuzen vanaf 2021 (wethouder Begijn)
Het college neemt kennis van deze informatie.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 3
Werkzaamheden Poeldijkstraat Assenede (wethouders Van Hulle en Vervaet)
Het college neemt hier kennis van.
Uitvoering door: Realisatie en Beheer.
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