College van burgemeester en wethouders
Zitting van 29 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

RONDVRAAG
4

2021_BW_00857
zaaknummer: 349227

Rondvraag

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Vervolg Willibrordustoren (wethouder Van Hulle)
Het college neemt kennis van de hogere kosten en gaat ervan uit dat dit past binnen de
bestaande budgetten. Het college vraagt dit inzichtelijk te maken en met een advies voor te
leggen.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 3
Tijdelijke afsluiting Westkade (wethouder Vervaet)
Het college neemt deze informatie voor kennisgeving aan en vraagt hierover op tijd te
communiceren.
Uitvoering door: Realisatie en Beheer.
Besluitpunt 4

1/11

Stand van zaken kunstgras Terneuzense Boys met betrekking tot Kaderbrief
(wethouder Begijn)
Het college neemt kennis van de stand van zaken.
Uitvoering door: Samenleving.
Besluitpunt 5
Deelname college aan Ride for the Roses op zondag 12 september (wethouder Begijn)
Het college besluit deel te nemen en kan zich vinden in uitbreiding van het bedrijfsteam.
Uitvoering door: Bestuurssecretariaat.
Besluitpunt 6
Vervolg GS Ned (wethouder Van Hulle)
Het college neemt kennis van de stand van zaken.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 7
Vervuilde tuinen (wethouder Vervaet)
Het college neemt kennis van deze informatie.
Uitvoering door: Realisatie en Beheer.
Besluitpunt 8
Schermen op terrassen (burgemeester)
Het college besluit de uitleg van de burgemeester voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 9
Amendement PvdA GL over verduurzaming gemeentelijk vastgoed (wethouder Van
Assche)
Het college neemt kennis van de voorgelegde aanpassing van dit amendement.
Uitvoering door: Realisatie en Beheer.
Besluitpunt 10
Stand van zaken 't Meulengat (wethouder Vervaet)
Het college neemt kennis van de stand van zaken.
Uitvoering door: Samenleving.
Besluitpunt 11
Stand van zaken rondom Briedis en JB west (wethouder Suij)
Het college neemt kennis van de stand van zaken.
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Uitvoering door: Samenleving.

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
5

2021_BW_00858
zaaknummer: 348552

Openbare besluitenlijst B&W 22 juni 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Middelen
6

2021_BW_00861
zaaknummer: 349245

Plan van aanpak uitwerking Onderzoeksrapport Raad Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het plan van aanpak ter uitvoering van het rapport van
de Onderzoekscommissie van de Raad.
Besluitpunt 2
Het college besluit het plan van aanpak te verstrekken aan de raad.
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2021_BW_00859
zaaknummer: 347133

Inzageverzoek AVG rechten van betrokkenen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde conceptbrief inzageverzoek AVG
inclusief bijbehorende bijlage.

Omgeving & Economie
8

2021_BW_00863
zaaknummer: 348342

Aangepaste standplaats Zuiddorpe

Besluit
Besluitpunt 1
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Het college neemt kennis van de achtergronden uit bijlage 1 en besluit
standplaatsvergunning te verlenen waarbij de frituur aanwezig mag zijn op meerdere
aaneengesloten dagen.
Besluitpunt 2
Het college besluit dat wijkwethouder Vervaet voorafgaand aan het verlenen van de
standplaatsvergunning een gesprek aangaat met de aanvrager.
Besluitpunt 3
Het college machtigt teamleider Vergunningen & Handhaving om na het gesprek met de
aanvrager de vergunning af te geven.
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2021_BW_00864
zaaknummer: 348709

Verlengen termijn en wijzigen locatie boscompensatie
Herbert H. Dowweg in Hoek (Ravago)

Notulen
Aangehouden.
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2021_BW_00869
zaaknummer: 316305

Meeropbrengsten omgevingsvergunningen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt kennis van de verwachte extra opbrengsten Leges
Omgevingsvergunningen 2021.
Besluitpunt 2
Het college besluit een deel van de te verwachten meeropbrengsten in te zetten als dekking
voor de extra kosten voor advieswerk, inhuur derden en extra inzet eigen medewerkers.
Besluitpunt 3
Het college besluit de wijzigingen mee te nemen in volgende perioderapportage.

Samenleving
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2021_BW_00875
zaaknummer: 322865

Bezwaarschrift Participatiewet

Notulen
Aangehouden.
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2021_BW_00872
zaaknummer: 342240

Beleidsplan sociaal domein 2022-2025 gemeente
Terneuzen_startdocument

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het bijgevoegde concept beleidsplan sociaal domein 2022-2025 vrij te
geven voor bespreking met adviesraden en externe partners.

HAMERSTUKKEN
Middelen
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2021_BW_00860
zaaknummer: 347194

Beantwoording raadsvragen dhr. J. van Ginneken, CDA:
Wapens de wijk uit

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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2021_BW_00862
zaaknummer: 328984

Notitie uitwerking motie M20-28

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de notitie van de uitwerking van motie M20-28 voor kennisgeving aan te
nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de notitie van de uitwerking van motie M20-28 ter kennisname aan te
bieden aan de gemeenteraad.

Omgeving & Economie
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2021_BW_00866
zaaknummer: 347831

Principeverzoek wijzigen bestemming en toekennen van drie
bouwtitels ter compensatie van de sloop van
bedrijfsgebouwen Langeweg 9 Hoek
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Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om in principe planologische medewerking te verlenen aan de
bestemmingswijziging van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’ en het toekennen van drie bouwtitels voor
nieuwe woningen ter compensatie van het slopen van 2650 m2 bedrijfsgebouwen.
Besluitpunt 2
Het college besluit om in principe niet mee te werken aan het toekennen van één of meer
bouwtitels voor nieuwe woningen ter compensatie van de sloop van slechts een gedeelte
van de aanwezige bedrijfsgebouwen.
Besluitpunt 3
Het college besluit de initiatiefnemer te informeren over dit besluit met bijgevoegde
conceptbrief.
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2021_BW_00590
zaaknummer: 331253

Vaststellen Dienstverleningsovereenkomst 2021 RUD
Zeeland

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de dienstverleningsovereenkomst van de RUD Zeeland voor 2021 vast te
stellen.
Besluitpunt 2
De burgemeester besluit het afdelingshoofd Omgeving en Economie te machtigen om
namens de gemeente Terneuzen de dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen.
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2021_BW_00867
zaaknummer: 349170

Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie en
bestuurlijke vertegenwoordiging in Cluster Smart Delta

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om Burgemeester van Merrienboer aan te melden bij de VNG als
bestuurlijke vertegenwoordiger namens de Zeeuwse gemeenten in het Cluster Smart Delta.
Besluitpunt 2
Het college besluit om wethouder Van Assche aan te wijzen als zijn plaatsvervanger.
Besluitpunt 3
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Het college besluit om dit bestuurlijk af te stemmen met de gemeenten Vlissingen en Borsele
als North Sea Portgemeenten en de mogelijkheid voor rouleren voor te stellen.
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2021_BW_00868
zaaknummer: 347530

Afgifte ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)
voor de realisatie van twee windturbines op de Axelse vlakte

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De Raad besluit de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de beide
afzonderlijke aanvragen omgevingsvergunning afwijkend gebruik voor de realisatie van twee
windturbines op de Axelse Vlakte.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met het voorstel aan de gemeenteraad tot het in ontwerp
afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het in afwijking van de
beheersverordening Axelse Vlakte realiseren van twee windturbines op de Axelse Vlakte.
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2021_BW_00870
zaaknummer: 349019

Stukken AB RUD Zeeland van 5 juli 2021 - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de stukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de
RUD Zeeland op 5 juli 2021 voor kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_00865
zaaknummer: 348249

Beantwoording raadsvragen G. de Moor (CDA) : Toezicht en
handhaving Homeflex Sluiskil

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 G. de Moor (CDA)
voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid G. de Moor (CDA).

Samenleving
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2021_BW_00871
zaaknummer: 348246

Beantwoording raadsvragen Jos van Ginneken (CDA):
Uitkeringsstop bij gedwongen opname

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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2021_BW_00873
zaaknummer: 336403

Beslissing op bezwaarschrift

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_00874
zaaknummer: 339730

Bezwaarschrift Participatiewet

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

24

2021_BW_00876
zaaknummer: 340940

inkoopdocumenten gunningsfase aanbesteding hulp bij
huishouden - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van de verdere inkoopdocumenten voor de
aanbesteding van hulp bij huishouden van zo-net.
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2021_BW_00877
zaaknummer: 349016

Ontwikkelagenda 'Rondom het kind'
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Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de visie, uitvoeringsstrategie en voorstellen voor de organisatie van de
samenwerking, zoals beschreven in het document ‘Rondom het kind’ te onderschrijven.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan het bestuurlijk overleg,
waarin ook onze kanttekeningen zijn opgenomen.

Realisatie & Beheer
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2021_BW_00878
zaaknummer: 339420

Zeeuwse Overeenkomst Nutsbedrijven en Gemeenten
(ZONG)

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stemt in met de Zeeuwse Overeenkomst Nutsbedrijven en Gemeenten (ZONG).
Besluitpunt 2
De burgemeester machtigt mevrouw mr. M.M.D. Vermue-Vermue, burgemeester van de
gemeente Sluis, tevens voorzitter van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG), om de
Zeeuwse Overeenkomst Nutsbedrijven en Gemeenten namens de gemeente Terneuzen te
ondertekenen.
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2021_BW_00880
zaaknummer: 349174

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van de gunning en stemt in met de raamovereenkomst
met de geselecteerde aannemer.
Besluitpunt 2
De burgemeester besluit de teamleider Techniek te mandateren om de raamovereenkomst
te ondertekenen.
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2021_BW_00879
zaaknummer: 349039

Vergaderstukken Algemeen Bestuur OLAZ 1 juli 2021 - Ter
kennisname

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college besluit de vergaderstukken van het algemeen bestuur van OLAZ van 1 juli 2021
voor kennisgeving aan te nemen.

Controlling
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2021_BW_00881
zaaknummer: 349231

Afsprakenlijst Managementoverleg 16 juni 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 16 juni 2021 voor
kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_00882
zaaknummer: 349232

Besluitenlijst Directieoverleg 16 juni 2021 - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 16 juni 2021 voor kennisgeving
aan.

UITNODIGINGEN
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2021_BW_00883
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 3 juli 2021 Opening Boulevard van Schoonheid
en Troost

Besluit
Besluitpunt 1
Het college is verhinderd.
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2021_BW_00884
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 5 juli 2021 Diner Pensant

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door burgemeester Van Merrienboer (aanmelding reeds
gedaan).
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2021_BW_00885
zaaknummer: 331719

Programma themamiddag OZO 6 juli 2021

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college wordt bij het thema-overleg Sociaal Domein/CZW vertegenwoordigd door
wethouder Vervaet, bij Bestuur en Financiën door burgemeester Van Merrienboer en
wethouder van Hulle, bij Economische versnelling en Toerisme door burgemeester Van
Merrienboer, wethouder Begijn en gemeentesecretaris Princen, bij Arbeidsmarkt en
Participatie door wethouder Van Hulle en bij Cultuur door wethouder Deij.
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2021_BW_00886
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 14 juli 2021 Online bijeenkomst goede woon-en
werkomstandigheden voor Zeeuwse arbeidsmigranten

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vanaf 11.00 uur vertegenwoordigd door wethouder Vervaet.
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