College van burgemeester en wethouders
Zitting van 8 juni 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

MEDEDELING OVER AAN- EN AFWEZIGHEID COLLEGELEDEN
Mededeling over aan- en afwezigheid collegeleden

In de besluitenlijst van deze vergadering staat per abuis dat wethouder Begijn aanwezig was.
Hij was dus afwezig.

RONDVRAAG
8

2021_BW_00741
zaaknummer: 346925

Rondvraag

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Schenking beeldencollectie Belgische overleden kunstenaar (wethouder Deij)
Het college neemt hier kennis van en wacht een nader voorstel af.
Uitvoering door: Samenleving.
Besluitpunt 3
Voortgang beeld van generaal Maczek (wethouder Deij)
Het college neemt kennis van de voortgang.
Uitvoering door: Samenleving.
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VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
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2021_BW_00742
zaaknummer: 346500

Openbare besluitenlijst B&W 1 juni 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Middelen
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2021_BW_00743
zaaknummer: 299359

Kaderbrief 2022-2025

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit akkoord te gaan met de Kaderbrief 2022-2025, en geeft het college opdracht
om de Begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 met deze kaders op te stellen.
Besluitpunt 2
Het college legt de Kaderbrief 2022-2025 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.
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2021_BW_00744
zaaknummer: 299359

Perioderapportage 5 - 2021

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De Raad besluit de 5e perioderapportage van de begroting 2021 vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen de 5e perioderapportage van de begroting 2021
vast te stellen.
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2021_BW_00756
zaaknummer: 281521

Beantwoording technische- en verhelderingsvragen over het
Jaarverslag en de jaarrekening 2020

Besluit

2/14

Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de beantwoording van de technische- en verhelderingsvragen van het
Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college van burgemeester en wethouders besluit de antwoorden op de technische- en
verhelderingsvragen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 vast te stellen en aan de
raad ter kennisname aan te bieden.
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2021_BW_00757
zaaknummer: 299359

Beantwoording technische- en verhelderingsvragen over de
beleidsmatige voortgangsrapportage 2021

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de beantwoording van de technische- en verhelderingsvragen van de
beleidsmatige voortgangsrapportage 2021 voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college van burgemeester en wethouders besluit de antwoorden op de technische- en
verhelderingsvragen van de beleidsmatige voortgangsrapportage 2021 vast te stellen en aan
de raad ter kennisname aan te bieden.
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2021_BW_00753
zaaknummer: 346954

Aanmelding Meld Misdaad Anoniem en campagne
buitengebied

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de aanmelding bij Meld Misdaad Anoniem.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de campagne buitengebied van Meld Misdaad
Anoniem.

Omgeving & Economie
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2021_BW_00770
zaaknummer: 334102

Presentatie Viktor Goes Green - Ter kennisname

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college besluit de presentatie voor kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_00771
zaaknummer: 294329

stand van zaken Multifunctionele Accommodatie Hoek

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt kennis van de laatste stand van zaken over het realiseren van de
Multifunctionele Accommodatie Hoek aan het Molenplein.
Besluitpunt 2
Het college besluit de verwerving van de gronden aan het Molenplein te Hoek voor de MFA
te beëindigen
Besluitpunt 3
Het college besluit de woning Noordstraat 1 te Hoek niet aan te kopen.
Besluitpunt 4
Het college besluit dat de MFA Hoek conform eerdere besluitvorming in Windlust 2 komt
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2021_BW_00760
zaaknummer: 246015

Beantwoording raadsvragen J. d'Hooghe, fractie Sociaal
Terneuzen over zonnepanelen

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. 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 J. d'Hooghe, Sociaal Terneuzen.
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2021_BW_00762
zaaknummer: 344098

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

Notulen
Aangehouden.
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2021_BW_00763
zaaknummer: 346732

Letter of support

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de letter of support (bijlage 2) en deze te
ondertekenen.
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2021_BW_00764
zaaknummer: 346022

Beantwoording raadsvragen de heer Hessing – 50PLUS:
Lening-Variant bij Evides-PZEM is mogelijk ongeoorloofde
staatsteun.

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

Samenleving
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2021_BW_00747
zaaknummer: 346382

Leerlingenvervoer en Jeugdhulpvervoer

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om in principe in te stemmen met het concept van de Verordening
bekostiging leerlingenvervoer gemeente Terneuzen 2022.
Besluitpunt 2
Het college besluit om in principe in te stemmen met het concept van de beleidsregels
bekostiging leerlingenvervoer gemeente Terneuzen 2022.
Besluitpunt 3
Het college besluit om in principe in te stemmen met het concept van de
beleidsregels jeugdhulpvervoer Terneuzen 2021.
Besluitpunt 4
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Het college besluit de adviesraad WMO en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Zeeuws-Vlaanderen te raadplegen op de voorliggende concepten.
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2021_BW_00752
zaaknummer: 315432

Draaiboek bijeenkomst wijk- en kernraden 14 juni 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om in te stemmen met het draaiboek voor de bijeenkomst met de wijk- en
kernraden op 14 juni 2021.
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2021_BW_00746
zaaknummer: 342272

Zorg- en Veiligheidshuis, meerjarenagenda 2021-2025,
meerjarenbegroting, jaarrekening 2020 - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de meerjarenagenda 2021-2025, meerjarenbegroting en jaarrekening
2020 van het Zorg- en Veiligheidshuis voor kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_00750
zaaknummer: 343922

Programmabegroting 2022-2025 GGD Zeeland en 1e
begrotingswijzigingen 2020 en 2021 Inkooporganisatie
Jeugdhulp Zeeland

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit een positieve zienswijze af te geven op de Programmabegroting 2022 2025 GR GGD Zeeland en de GGD Zeeland te verzoeken in 2021 te laten weten welke
mogelijkheden de gezondheidsdienst ziet om intern kosten te besparen.
Besluitpunt 2
De raad besluit in te stemmen met de begrote kosten voor jeugdhulp in natura voor 2022
voor de gemeente Terneuzen zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022 - 2025,
zijnde € 17.428.470 in 2022.
Besluitpunt 3
De raad besluit de financiële gevolgen van de Programmabegroting 2022-2025 GGD
Zeeland inclusief de kosten jeugdhulp in natura, mee te nemen bij de opstelling van de
gemeentelijke begroting 2022-2025.
Besluitpunt 4
6/14

De raad besluit een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de eerste
begrotingswijziging 2021 IJZ, de meerkosten van incidenteel € 146.106 en structureel €
285.890 en de dekking daarvan via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
Besluitpunt 5
De raad besluit een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de eerste
begrotingswijziging 2022 IJZ, de meerkosten van structureel € 147.423 en de dekking
daarvan via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
Besluitpunt 6
De raad besluit de financiële gevolgen van de eerste begrotingswijzigingen 2021 en 2022
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland mee te nemen bij de opstelling van de gemeentelijke
begroting 2022-2025.
Besluitpunt 7
Het college besluit dit voorstel aan de raad voor te leggen en de raad te verzoeken zijn
zienswijze te geven.
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2021_BW_00751
zaaknummer: 346264

agenda en vergaderstukken DB en AB aan-z voor 8 en 14
juni 2021 - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de vergaderstukken voor het DB en AB aan-z inclusief de annotaties voor
kennisgeving aan te nemen.

HAMERSTUKKEN
Samenleving
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2021_BW_00745
zaaknummer: 346219

Begroting 2021 Wet verplichte GGz, aanpak personen met
verward gedrag, Zeeuwse beleidsvoorbereiding en
coördinatie

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de begroting 2021 Wvggz (Zeeland) inclusief de
bijdragen voor het Advies- en meldpunt personen met verward gedrag en de beleids- en
coördinatiefunctie bij het CZW Bureau, en daarmee met een gemeentelijke bijdrage van €
85.064.
Besluitpunt 2
Het college besluit akkoord te gaan met de volgende dekking van de meerkosten in 2021
van totaal € 42.763:
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 € 28.000 met de middelen die vrijkomen uit het BTW-compensatiefonds voor de GGD
Zeeland;
 € 14.763 met de middelen uit de gemeentelijke projectgelden bij de GGD Zeeland.
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2021_BW_00748
zaaknummer: 327685

Implementatie levensloopfunctie ketenveldnorm in Zeeland
2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd collegeadvies en bestuursopdracht voor
de implementatie van de levensloopfunctie (als onderdeel van de ketenveldnorm) in Zeeland
en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 akkoord te gaan met:
 de aanstelling van een projectleider voor de implementatie van de levensloopfunctie
binnen de ketenveldnorm, in de periode januari tot en met december 2021;
 het opdrachtgeverschap daarvoor van het CZW bureau;
 de bijgevoegde opdracht;
 de uitwerking van het project binnen de bestaande regionale samenwerking in de
Aanpak personen met verward gedrag / Wet verplichte ggz;
 de vraag aan het bestuur van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland de volgende
taken op zich te nemen:
o het inrichten van de meldfunctie;
o het organiseren van een multidisciplinaire triagetafel voor het includeren
van een cliënt in de levensloopfunctie;
o de verbinding leggen met de ketenpartners zorg en veiligheid ten behoeve
van de toeleiding naar de ketenveldnorm of naar andere passende
ondersteuning in de zorg- en strafketen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de gevraagde bijdrage aan de projectkosten voor
implementatie van de levensloopfunctie in 2021, zijnde € 7.692.
Besluitpunt 3
Het college besluit de projectkosten van € 7.692 voor implementatie van de
levensloopfunctie in Zeeland te dekken met de middelen Algemene voorzieningen WMO.
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2021_BW_00749
zaaknummer: 345718

Beantwoording raadsvragen Jos van Ginneken (CDA):
Inlichtingenbureau

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

Middelen
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2021_BW_00754
zaaknummer: 271149

Gemeente in rechtszaak over ICT-facturen in het gelijk
gesteld - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het vonnis in de zaak Aprycus B.V. tegen de Gemeente Terneuzen voor
kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_00755
zaaknummer: 346474

Beëindiging levering DigiD Digitale Parkeerbalie - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de brief van Logius over beëindiging van de DigiD voorziening Digitale
Parkeerbalie voor kennisgeving aan te nemen.

Omgeving & Economie
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2021_BW_00759
zaaknummer: 346806

Principeverzoek om planologische medewerking te verlenen
aan het realiseren van 5 nultredenwoningen op het adres
Emmabaan/H. Dunantstraat te Koewacht

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om in principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek van
initiatiefnemer.
Besluitpunt 2
Het college besluit om aanvrager op de hoogte te brengen van dit besluit met bijgevoegde
conceptbrief.
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2021_BW_00761
zaaknummer: 295343

Brief eindoordeel onderzoek ABC terrein en omgeving

Besluit

9/14

Besluitpunt 1
Het college informeert de raad middels bijgevoegde brief.
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2021_BW_00765
zaaknummer: 346353

Beëindiging aanvullende steunmaatregel opties
gemeentegrond in verband met Coronavirus (COVID-19)

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de aanvullende steunmaatregel voor bedrijven per 1 juli 2021 te
beëindigen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de betrokken bedrijven te berichten over beëindiging van de aanvullende
steunmaatregel conform bijgevoegde brieven.
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2021_BW_00766
zaaknummer: 153643

Vergaderstukken bestuurlijk kanaalzonegemeentenoverleg

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit over de toegestuurde agendapunten standpunt in te nemen volgens
bijgevoegde annotatie (bijlage 4)
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2021_BW_00767
zaaknummer: 346014

Beantwoording raadsvragen van Jack d'Hooghe fractie
Sociaal Terneuzen: zand en slib werkzaamheden Nieuwe
Sluis

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 Jack 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 Jack
d'Hooghe, fractie Sociaal Terneuzen.
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2021_BW_00768
zaaknummer: 346801

Principeverzoek voor het bouwen van een extra woning
Tuinderstraat 14 in Koewacht.

10/14

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om in principe geen planologische medewerking te verlenen aan het
bouwen van een extra woning.
Besluitpunt 2
Het college besluit de initiatiefnemer te informeren over dit besluit met bijgevoegde
conceptbrief.
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2021_BW_00769
zaaknummer: 228402

Verkoop bedrijventerrein Terneuzen-Zuid.

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de verkoop van (extra) grond met een oppervlakte van
3000 m², aan de Koegorsstraat te Terneuzen, tegen het genoemde bedrag aan betrokkene.
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2021_BW_00772
zaaknummer: 296426

Raadsinformatiebijeenkomst 'Keuzeopgaven Omgevingswet
voor de gemeenteraad'

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de gemeenteraad uit te nodigen voor een fysieke
raadsinformatiebijeenkomst op 15 juni 2021.
Besluitpunt 2
Het college neemt kennis van en stemt in met de presentatie voor de
raadsinformatiebijeenkomst van 15 juni 2021 (bijlage 1).
Besluitpunt 3
Het college neemt kennis van en stemt in met de inhoud van de memo ‘Keuzeopgaven
Omgevingswet voor de gemeenteraad’ (bijlage 2).
Besluitpunt 4
Het college nodigt de gemeenteraad uit via de bijgevoegde conceptbrief (bijlage 3).
Besluitpunt 5
Het college besluit kennis te nemen van de brief van de Minister van Binnenlandse en
Koninkrijkszaken m.b.t. de beoogde nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet (bijlage
4).
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2021_BW_00758
zaaknummer: 153643

Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet'

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit subsidie te verlenen aan Gemeente Goes (Arbeidsmarktregio Zeeland)
voor het project ‘Een arbeidsmarkt voor iedereen’ van € 800.000 in het kader van de Regio
Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’. En in eerste tranche een voorschot te
verlenen van € 375.000.
Besluitpunt 2
Het college besluit subsidie te verlenen aan VNO-NCW voor het project ‘Talenten aan de
Slag in Zeeland’ van € 25.000 in het kader van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen
zelf aan zet’. En in eerste tranche een voorschot te verlenen van € 17.500.
Besluitpunt 3
Het college besluit de subsidiebeschikking aan SCALDA voor het project ‘Zorghuis van de
toekomst’ te wijzigen en subsidie te verlenen als DAEB-de-minimissteun, op basis van de
DAEB-de-minimisverordening ((Verordening (EU) Nr. 2018/1923 Van de Commissie PB EU
L 313/2). De overige besluitvorming aangaande deze subsidie blijft overeenkomstig het
besluit van 20 april 2021.
Besluitpunt 4
Het college besluit bijgaande informerende brief te verzenden aan de Raden en Staten van
de overheden in de provincie met betrekking tot de inhoud en de voortgang van de Regio
Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’ en de brief bij besluit van 20 april 2021 niet
te verzenden.

Controlling
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2021_BW_00773
zaaknummer: 346929

Afsprakenlijst Managementoverleg 26 mei 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 26 mei 2021 voor
kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_00774
zaaknummer: 346931

Besluitenlijst Directieoverleg 26 mei 2021 - Ter kennisname

Besluit

12/14

Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 26 mei 2021 voor kennisgeving
aan.

UITNODIGINGEN
42

2021_BW_00775
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 21 juni 2021 Bestuurlijk Overleg JTF

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door wethouder Van Assche en wethouder Van Hulle.
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2021_BW_00776
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 14 juni 2021 Bijeenkomst kern-/wijkraden voorafgaande maaltijd

Besluit
Besluitpunt 1
Om 17.00 uur zijn van het college aanwezig burgemeester Van Merrienboer, wethouders
Van Hulle, Deij, Begijn en Vervaet, gemeentesecretaris Princen en directeur organisatie
Daane.
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2021_BW_00779
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 7 juli 2021 B.O. "Ambities verbinden en
herdenken naar de toekomst & filmvoorstelling Slag om de
Schelde

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door burgemeester Van Merrienboer (14.30-15.30 uur:
overleg-gedeelte) en wethouder Van Hulle (van 15.45-18.15: filmvoorstelling).
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2021_BW_00777
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 21 juni 2021 muziekvereniging Sluiskil en
muziekvereniging De Volharding Zaamslag algemene
ledenvergadering

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door burgemeester Van Merrienboer. Hij zal, met
inachtneming van de coronamaatregelen, de jubileumspelden uitreiken.
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2021_BW_00778
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 24 juni 2021 Webinar Sturen op Geluk
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Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door wethouder Vervaet.
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