College van burgemeester en wethouders
Zitting van 4 februari 2020

Openbare besluitenlijst

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan Lonink, burgemeester; de heer Frank Hulle,van, wethouder; de heer Jack
Begijn, wethouder; mevrouw Sonja Suij, wethouder; de heer Jurgen Vervaet, wethouder;
mevrouw Paula Stoker, wethouder; de heer Jan Princen, gemeentesecretaris
Afwezig:
de heer Ben Assche,van, wethouder

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
8

2020_BW_00136
zaaknummer: 302021

Openbare besluitenlijst B&W 28 januari 2020

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Samenleving
9

2020_BW_00137
zaaknummer: 301287

Subsidieverzoek Stichting Crossing Art Borders i.o. voor
kunstmanifestatie CABexpo 2020

Notulen
Aangehouden. Vanuit een positieve grondhouding gaat de portefeuillehouder cultuur in
gesprek met de organisator.
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2020_BW_00147
zaaknummer: 302541

Eerste tussenrapportage haalbaarheidsonderzoek
huisvesting voortgezet onderwijs Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1

1/7

Het college besluit kennis te nemen van stand van zaken haalbaarheidsonderzoek
Voortgezet Onderwijs Terneuzen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met het nader beoordelen van de in het voorstel
opgenomen locaties.
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2020_BW_00156
zaaknummer: 299432

Beantwoording raadsvragen Jos van Ginneken (CDA):
ROFje

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).
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2020_BW_00144
zaaknummer: 258875

Bezwaarschrift Participatiewet

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het bezwaarschrift gegrond te verklaren overeenkomstig de uitspraak van
de Centrale Raad van Beroep.
Besluitpunt 2
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 twee
proceshandelingen. Het bedrag is gehalveerd omdat sprake is van twee samenhangende
zaken (samenhang met zaaknummer 249247 en 258875).

Omgeving & Economie
13

2020_BW_00139
zaaknummer: 302448

Monitor luchtkwaliteit 2019 (peiljaar 2018) - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
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Het college besluit de Monitoringsrapportage 2019 van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit voor kennisgeving aan te nemen.
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2020_BW_00140
zaaknummer: 302186

Principeverzoek voor de aankoop van een perceel aan de
Bedrijvenstraat ong. te Zaamslag

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan de aankoop van een perceel aan de
Bedrijvenstraat ong. te Zaamslag.
Besluitpunt 2
Het college besluit aanvrager op de hoogte te brengen van dit besluit met bijgevoegde
conceptbrief.

15

2020_BW_00142
zaaknummer: 301773

principeverzoek tot het planologisch saneren van een
woning aan de Heistraat in Koewacht

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in principe planologische medewerking te verlenen aan het saneren van
een woning aan de Heistraat te Koewacht.
Besluitpunt 2
Het college bericht betrokkene overeenkomstig bijgaande conceptbrief.

Controlling
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2020_BW_00148
zaaknummer: 302765

Afsprakenlijst Managementoverleg 22 januari 2020 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 22 januari 2020 voor
kennisgeving aan te nemen.

Realisatie & Beheer
17

2020_BW_00150
zaaknummer: 298171

Noodkap bomen Grenulaan

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college besluit 22 bomen aan de Grenulaan onder noodkap te rooien en 4 bomen onder
noodkap terug te snoeien tot circa 6 meter hoogte.

HAMERSTUKKEN
Middelen
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2020_BW_00138
zaaknummer: 300771

Beantwoording raadsvragen J. van Ginneken, CDA:
bezwaarprocedure

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 heer J. van Ginneken, CDA,
onderwerp: bezwaarprocedure voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van de heer J.
van Ginneken, CDA, onderwerp: bezwaarprocedure.

Omgeving & Economie
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2020_BW_00143
zaaknummer: 300093

Beantwoording raadsvragen de heer Casteleijn SP
Terneuzen: CETA

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 Casteleijn, SP
Terneuzen voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid Casteleijn, SP Terneuzen.
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2020_BW_00141
zaaknummer: 299189

Principeverzoek voor het realiseren van een zonnepark op 3
percelen aan de Nieuw Westenrijkdijk te Sluiskil

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een zonnepark op
3 percelen aan de Nieuw Westenrijkdijk te Sluiskil.
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Besluitpunt 2
Het college besluit aanvrager op de hoogte te brengen van dit besluit met bijgevoegde
conceptbrief.

Samenleving
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2020_BW_00145
zaaknummer: 293769

Afwijzingen week 39 2019

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de afwijzingen van week 39.

22

2020_BW_00146
zaaknummer: 258198

Bezwaarschrift Participatiewet

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het bezwaarschrift gegrond te verklaren overeenkomstig de uitspraak van
de Centrale Raad van Beroep.
Besluitpunt 2
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 twee
proceshandelingen. Het bedrag is gehalveerd omdat sprake is van twee samenhangende
zaken (samenhang met zaaknummer 249247 en 258875).
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2020_BW_00066
zaaknummer: 291281

Beantwoording raadsvragen Casteleijn (SP Terneuzen):
Ophogen voorschot huishoudelijke hulp

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 Casteleijn, SP
Terneuzen, voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid Casteleijn, SP Terneuzen

Controlling
5/7
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2020_BW_00149
zaaknummer: 302939

Besluitenlijst Directieoverleg 22 januari 2020 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 22 januari 2020 voor
kennisgeving aan.

UITNODIGINGEN
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2020_BW_00151
zaaknummer: 300325

Uitnodiging 18 februari 2020 Gemeente Kapelle afscheid
burgemeester

Besluit
Besluitpunt 1
Het college is verhinderd.
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2020_BW_00152
zaaknummer: 301534

Uitnodiging Carnaval 2020 (21 tot en met 25 februari).
Vertegenwoordiging bij verschillende carnavalsactiviteiten

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt op 21 februari 2020 (Philippine) vertegenwoordigd door de burgemeester.
Het college wordt op 22 februari 2020 gedurende het gehele programma vertegenwoordigd
door de burgemeester, de wethouders Van Hulle, Begijn en Stoker en gemeentesecretaris
Princen. De wethouders Suij en Vervaet nemen deel aan het programma tot omstreeks
16.30 uur.
Het college wordt op 25 februari 2020 gedurende het gehele programma vertegenwoordigd
door de burgemeester, de wethouders Van Hulle, Begijn, Stoker en Vervaet en
gemeentesecretaris Princen.
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2020_BW_00153
zaaknummer: 300325

Uitnodiging 14 of 15 of 21 maart 2020 Cabaretgroep Bonte
Avond Club Sluiskil jaarlijkse voorstellingen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt op 14 maart 2020 vertegenwoordigd door wethouder Van Hulle en geeft
gehoor aan het verzoek om een kleine rol te vervullen in de voorstelling.
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2020_BW_00154
zaaknummer: 300325

Uitnodiging, 13 juni 2020, Zeeuwse Veteranendag 2020
Middelburg
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Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt (onder voorbehoud) vertegenwoordigd door burgemeester Lonink.

RONDVRAAG
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2020_BW_00155
zaaknummer: 302674

Rondvraag

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Camper voorzieningen (wethouder Begijn)
Het college neemt kennis van de stand van zaken.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
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