College van burgemeester en wethouders
Zitting van 9 maart 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

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
6

2021_BW_00309
zaaknummer: 338307

Openbare besluitenlijst B&W 2 maart 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Omgeving & Economie
7

2021_BW_00310
zaaknummer: 330379

Strategische visie binnenstad Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de gunning van de aanbesteding voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de gemeenteraad te informeren met bijgevoegde brief.
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2021_BW_00311
zaaknummer: 337603

Nieuwbouw in Othene in relatie tot parkeren

Notulen
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Aangehouden.

9

2021_BW_00313
zaaknummer: 338641

Verzoek afhaalunit Restaurant 't Zusje

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van het plaatsen van een afhaalunit op het terras van
restaurant ’t Zusje voor een periode van dertig dagen in verband met de sluiting van de
horeca door de coronamaatregelen.
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2021_BW_00319
zaaknummer: 337218

Beantwoording verzoek om inlichtingen L. van de Voorde
(PvdA) en P. van der Hoeff (PVV): Verdere vervlaamsing?

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de beantwoording van het verzoek om inlichtingen van de raadsleden L. van
de Voorde (PvdA) en P. van der Hoeff (PVV) voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van het verzoek om inlichtingen van
de raadsleden L. van de Voorde (PvdA) en P. van der Hoeff (PVV).
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2021_BW_00320
zaaknummer: 334102

Besluit tot het intrekken van een omgevingsvergunning 334102

Notulen
Aangehouden.
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2021_BW_00324
zaaknummer: 333704

Uitnodiging Zeeuws Vlaamse gemeenteraden voor
gezamenlijke bijeenkomst regiovisie en Zeeuwse
omgevingsvisie

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stemt in met de bijgevoegde uitnodiging aan de gemeenteraden van Hulst, Sluis
en Terneuzen.
Besluitpunt 2

2/13

Het college stemt in om de bijgevoegde reactiebrief aan de raad voor te leggen als Zeeuws
Vlaamse input op de Zeeuwse Omgevingsvisie.
Besluitpunt 3
Het college verstuurt beide brieven gelijktijdig aan de gemeenteraad.
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2021_BW_00325
zaaknummer: 336835

Beantwoording raadsvragen dhr. P. Balcaen, CDA: Huur
ondernemers

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 dhr. P. Balcaen, CDA, voor
kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen dhr. P.
Balcaen, CDA.
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2021_BW_00326
zaaknummer: 338797

Slimme mobiliteit

Notulen
Aangehouden.

Samenleving
15

2021_BW_00333
zaaknummer: 337962

Verzoek Stichting Het Zeeuws Orkest om bijdrage uit
corona-steunfonds cultuur voor cultureel evenement voor
kinderen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het verzoek van Stichting Het Zeeuws Orkest in te willigen en de kosten
hiervan (€ 4.500) ten laste te brengen van het budget voor culturele evenementen.
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2021_BW_00341
zaaknummer: 338001

inkoopstrategie aanbesteding hulp bij huishouden zo-net

Besluit
Besluitpunt 1

3/13

Het college besluit in te stemmen met het starten van een Europese SAS procedure voor de
aanbesteding van hulp bij huishouden van zo-net
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de inkoopstrategie.
Besluitpunt 3
Het college besluit het afdelingshoofd van de afdeling Samenleving te mandateren voor het
gunnen van de opdracht aan de inschrijver met de beste kwaliteit.

Middelen
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2021_BW_00331
zaaknummer: 299359

Voorlopige uitkomsten herijking gemeentefonds

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van de voorlopige uitkomsten van de herijking
gemeentefonds.
Besluitpunt 2
Het college besluit de raad hierover te informeren.

Realisatie & Beheer
18

2021_BW_00342
zaaknummer: 337627

Onderhoudsplan gebouwen 2022

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de brief over het Onderhoudsplan Gebouwen 2022 voor kennisgeving aan te
nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit het onderhoudsplan gebouwen 2022 vast te stellen.
Besluitpunt 3
Het college besluit om de subsidie in het kader van de Subsidieregeling Instandhouding
Monumenten (SIM) voor de periode 2019-2024 toe te voegen aan het budget onderhoud
gebouwen.
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Besluitpunt 4
Het college besluit de informatiebrief over het Onderhoudsplan gebouwen 2022 ter
kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

HAMERSTUKKEN
Omgeving & Economie
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2021_BW_00312
zaaknummer: 338031

Principeverzoek realisatie appartementengebouw
Zeestraat/Oranjestraat te Axel

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de gevraagde ruimtelijke medewerking te weigeren
Besluitpunt 2
Het college besluit met de aanvrager in overleg te treden voor het verkennen van de
mogelijkheden tot aanpassing van de plannen
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2021_BW_00314
zaaknummer: 336390

Beantwoording raadsvragen J. Hessing (50PLUS):
Startersregeling

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 J. Hessing, 50PLUS
voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid J. Hessing, 50PLUS.
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2021_BW_00315
zaaknummer: 338427

Onderzoek gebruik industriële restwarmte

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt er kennis van dat wethouder Van Assche de presentatie heeft
bijgewoond.
Besluitpunt 2
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Het college besluit om verschillende offertes op te vragen om vervolgonderzoek in gang te
zetten.

22

2021_BW_00316
zaaknummer: 338752

Weigeren aanvraag omgevingsvergunning Weststraat 19 in
Biervliet

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren
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2021_BW_00317
zaaknummer: 322283

Principeverzoek voor het saneren van een agrarisch
bouwvlak aan de Grote Huissenspolderweg 6 te Zaamslag

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het saneren van het
agrarische bouwvlak.
Besluitpunt 2
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan het toestaan van maximaal 250m2
aan bijgebouwen.
Besluitpunt 3
Het college besluit aanvrager op de hoogte te brengen van dit besluit met bijgevoegde
conceptbrief.
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2021_BW_00318
zaaknummer: 316477

Vaststelling bestemmingsplan buitengebied Heistraat 4 en
omgeving, Koewacht

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan buitengebied, Heistraat 4 en omgeving,
Koewacht als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0715.BPBG61-VG01 met bijbehorende
bestanden zowel in digitale als analoge vorm (gewijzigd) vast te stellen.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 Wet
ruimtelijke ordening.
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Besluitpunt 3
Het college besluit het bestemmingsplan buitengebied, Heistraat 4 en omgeving, Koewacht
ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
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2021_BW_00321
zaaknummer: 338743

Vaststellen handhavingsnotitie loze brandmeldingen van
brandmeldinstallaties

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de 'Handhavingsnotitie loze brandmeldingen van brandmeldinstallaties'
vast te stellen.
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2021_BW_00322
zaaknummer: 336836

Beantwoording raadsvragen dhr. L. van de Voorde, PVDA:
Terneuzen Take-Away

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 dhr. L. van de Voorde, PVDA
voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van dhr. L. van
de Voorde, PVDA.
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2021_BW_00323
zaaknummer: 333008

Specifieke uitkering flexibele huisvesting kwetsbare
doelgroepen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt kennis van de toekenning van deze uitkering voor het project van
Homeflex aan de Leidinglaan in Sluiskil.
Besluitpunt 2
Het college besluit een deel van de ontvangen uitkering te besteden aan de aanleg van een
voetpad langs de Leidinglaan in Sluiskil.
Besluitpunt 3
Het college besluit een deel van de specifieke uitkering te besteden aan communicatie- en
informatievoorzieningen rondom het thema huisvesting arbeidsmigranten.
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Besluitpunt 4
Het college besluit het restantbedrag toe te kennen aan de Homeflex B.V. voor de plaatsing
van schuttingen, de aanleg van een voetpad rondom het wooncomplex en de realisatie van
een leiding voor het afvoeren van hemelwater.

Middelen
28

2021_BW_00327
zaaknummer: 338314

Jaarverslag klachten 2020

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 Zeeuwse Ombudsman per brief te informeren over het 'Jaarverslag
klachten gemeente Terneuzen 2020'.
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2021_BW_00328
zaaknummer: 338576

Evaluatie jaarwisseling 2020/2021

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.
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2021_BW_00329
zaaknummer: 281521

Afboeking oninbare debiteuren en bepalen voorziening
dubieuze debiteuren 2020

Besluit
Besluitpunt 1

8/13

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het door Sabewa
Zeeland voorgestelde totaalbedrag aan oninbare vorderingen gemeentelijke heffingen van
€ 135.694 als oninbaar aan te merken.
Besluitpunt 2
Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen de voorgestelde posten
met betrekking tot overige vorderingen van € 47.929 oninbaar te verklaren.
Besluitpunt 3
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de dotatie van € 227.040 aan de
voorziening dubieuze debiteuren ten laste van 2020.
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2021_BW_00330
zaaknummer: 299359

Aangepaste planning P&C-cyclus 2021

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de raadsinformatiebrief over de aangepaste planning van de P&C-cyclus
2021 voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de aangepaste planning van de P&C-cyclus 2021 vast te stellen.
Besluitpunt 3
Het college besluit de aangepaste planning van de P&C-cyclus 2021 met een begeleidende
brief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
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2021_BW_00332
zaaknummer: 325888

Vervolg procedure speelautomatenhalvergunning

Besluit
Besluitpunt 1
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, geven
aanvrager tot vrijdag 9 april 2021 de tijd om zijn aanvraag te verduidelijken.
Besluitpunt 2
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, besluiten
om de gemeenteraad pas te informeren als de aanvraag compleet is en duidelijk wordt wat
men exact wel/niet aanvraagt.
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Samenleving
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2021_BW_00334
zaaknummer: 306103

Beslissing op bezwaarschrift Participatiewet

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het bezwaarschrift ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van
de Commissie voor de bezwaarschriften.
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2021_BW_00335
zaaknummer: 338331

Afwijzingen week 8 (2021)

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de afwijzingen van week 8.
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2021_BW_00336
zaaknummer: 322865

Bezwaarschrift Participatiewet

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het bezwaarschrift gegrond te verklaren, tegen het besluit van 3
september 2020 waarbij de aanvraag voor een uitkering buiten behandeling is gesteld,
overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften.
Besluitpunt 2
Het college besluit het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, tegen het besluit van 16
november 2020 waarbij de aanvraag voor een uitkering met ingang van 12 juni 2020 is
toegekend, overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften.
Besluitpunt 3
Het college besluit om de proceskosten als bedoeld in artikel 7:15, lid 2 Awb te vergoeden tot
een bedrag van € 525,00, uitgaande van een zaak van gemiddelde zwaarte en van één
proceshandeling (indiening bezwaarschrift).
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2021_BW_00337
zaaknummer: 314614

Beslissing op bezwaarschrift Participatiewet

Besluit

10/13

Besluitpunt 1
Het college besluit het bezwaarschrift ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van
de Commissie voor de bezwaarschriften.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de proceskosten als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de
Algemene wet bestuursrecht niet te vergoeden.
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2021_BW_00338
zaaknummer: 300506

Beslissing op bezwaarschrift Participatiewet

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het bezwaarschrift ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van
de Commissie voor de bezwaarschriften.
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2021_BW_00339
zaaknummer: 336094

Buiten behandeling stellen AVG informatieverzoek over
gebruik persoonsgegevens

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om het inzageverzoek AVG van betrokkene buiten behandeling te stellen
en akkoord te gaan met het versturen van de voorgestelde conceptbrief (bijlage 1).
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2021_BW_00340
zaaknummer: 337437

Begrotingswijziging 2021 GGD Zeeland voor Veilig Thuis

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit in te stemmen met de begrotingswijziging 2021 GGD Zeeland voor Veilig
Thuis.
Besluitpunt 2
De raad besluit om voorwaarden te stellen aan de besteding van de extra middelen,
namelijk:
 de GGD brengt binnen de begroting 2021 de basistaken van Veilig Thuis op orde en
geeft uitvoering aan de Verbindingstaken;
 de GGD zet de middelen voor Veilig Thuis flexibel in om schommelingen in het aantal
meldingen op te vangen;
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 Veilig Thuis werkt vanuit het uitvoeringsprogramma Geweld hoort nergens thuis. En
stelt samen met Kerngroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling de prioriteiten
vast voor de Verbindingstaken.
Besluitpunt 3
Het college besluit in te stemmen met de begrotingswijziging 2021 GGD Zeeland voor Veilig
Thuis en legt deze met een positief advies ter instemming voor aan de raad.
Besluitpunt 4
Het college stelt de gemeenteraad voor te besluiten om voorwaarden te stellen aan de
besteding van de extra middelen, namelijk:
 de GGD brengt binnen de begroting 2021 de basistaken van Veilig Thuis op orde en
geeft uitvoering aan de Verbindingstaken;
 de GGD zet de middelen Veilig Thuis flexibel in om schommelingen in het aantal
meldingen op te vangen;
 Veilig Thuis werkt vanuit het uitvoeringsprogramma Geweld hoort nergens thuis. En
stelt samen met de Kerngroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling de prioriteiten
vast voor de Verbindingstaken.

Controlling
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2021_BW_00343
zaaknummer: 338815

Afsprakenlijst Managementoverleg 24 februari 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 24 februari 2021 voor
kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_00344
zaaknummer: 338816

Besluitenlijst Directieoverleg 24 februari 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 24 februari 2021 voor
kennisgeving aan.

RONDVRAAG
42

2021_BW_00345
zaaknummer: 338810

Rondvraag

12/13

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Overdracht taken burgemeester (wethouder Begijn)
Het college neemt kennis van de voortgang.
Uitvoering door: Middelen.
Besluitpunt 3
Voortgang multifunctionele accommodatie Hoek (wethouder Van Hulle)
Het college besluit, onder voorbehoud van uiteindelijke goedkeuring door de gemeenteraad
en in afwachting van nadere advisering, in te stemmen met het opstarten van
onderhandelingen voor het in eigendom verkrijgen van een onroerend goed.
Uitvoering door: Omgeving en Economie en Samenleving.
Besluitpunt 4
Scheldeprijs 7 april 2021 (wethouder Begijn)
Het college neemt kennis van de stand van zaken.
Uitvoering door: Samenleving.
Besluitpunt 5
Terugkoppeling op voorbereiding voor bestuurlijke monitor Voortgezet Onderwijs op
18 maart 2021 (wethouder Suij)
Het college neemt kennis van deze informatie.
Uitvoering door: Samenleving.
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