College van burgemeester en wethouders
Zitting van 24 augustus 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; mevrouw Sonja Suij, wethouder; de
heer Jurgen Vervaet, wethouder; de heer Jan Princen, gemeentesecretaris
Afwezig:
de heer Ben Assche,van, wethouder

RONDVRAAG
8

2021_BW_01043
zaaknummer: 352895

Rondvraag

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Stand van zaken interim directeur Dethon (wethouder Vervaet)
Het college neemt deze informatie voor kennisgeving aan.
Uitvoering door: Samenleving.
Besluitpunt 3
Stand van zaken plaatsing Maczekbeeld (wethouder Deij)
Het college neemt deze informatie voor kennisgeving aan en onderschrijft de door wethouder
Deij geschetste lijn.
Uitvoering door: Samenleving.
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Besluitpunt 4
Jaarstart college 31 augustus 2021 (gemeentesecretaris)
Het college gaat akkoord met het voorstel.
Uitvoering door: Bestuurssecretariaat.
Besluitpunt 5
Online workshop Omgevingswet 6 september 2021 (wethouder Van Hulle)
Het college besluit dat alle collegeleden die kunnen deelnemen aan de workshop zich
hiervoor (laten) aanmelden.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 6
Bezwaar tegen afwijzen aanvraag volkshuisvestingsfonds (wethouder Van Hulle)
Het college besluit samen met Hulst en Sluis bezwaar in te dienen tegen de afwijzing van de
aanvraag voor het volkshuisvestingsfonds.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
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2021_BW_01044
zaaknummer: 352274

Openbare besluitenlijst B&W 27 juli 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
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2021_BW_01045
zaaknummer: 352899

Openbare besluitenlijst B&W 29 juli 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Samenleving
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2021_BW_01059
zaaknummer: 319956

Actualisatie van het welzijnsaccommodatiebeleid

Notulen
Aangehouden.
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2021_BW_01053
zaaknummer: 351834

Evaluatie bezorgen reisdocumenten

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit met ingang van 1 januari 2022 te stoppen met de proef van het bezorgen van
reisdocumenten.
Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen met ingang van 1 januari 2022 te stoppen met de
proef van het bezorgen van reisdocumenten.

13

2021_BW_01049
zaaknummer: 351619

Jaarstukken 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en
begroting 2022-2025 aan-z

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit kennis te nemen van jaarstukken 2020 van aan-z.
Besluitpunt 2
De raad besluit kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2021 van aan-z en besluit
zijn gevoelen door middel van bijgaande brief kenbaar te maken aan het bestuur van aan-z.
Besluitpunt 3
De raad besluit kennis te nemen van de begroting 2022-2025 van aan-z en besluit zijn
gevoelen door middel van bijgaande brief kenbaar te maken aan het bestuur van aan-z.
Besluitpunt 4
Het college besluit kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van aan-z en legt deze ter
kennisname voor aan de raad.
Besluitpunt 5
Het college besluit kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2021 van aan-z en
legt deze voor aan de raad om zijn gevoelen kenbaar te maken.
Besluitpunt 6
Het college besluit kennis te nemen van de begroting 2022-2025 van aan-z en legt deze voor
aan de raad om zijn gevoelen kenbaar te maken.
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Omgeving & Economie
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2021_BW_01077
zaaknummer: 353801

Principeverzoek Snellaadstation, zonnepark Middenweg 13a
Biervliet

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in principe planologische medewerking te verlenen voor de bouw van een
snellaadstation met bijhorende kiosk en zonnepark (voor 35 jaar) aan de Middenweg 13a te
Biervliet (kadastrale percelen BA929, BA1408, BAS1334 ).
Besluitpunt 2
Het college besluit om de indiener van het principeverzoek met bijgevoegde brief van het
besluit op de hoogte te stellen (zie bijlage 3).
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2021_BW_01079
zaaknummer: 353837

principeverzoek tot het wijzigen van de bestemming
Spoorstraat 85 Sluiskil

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit medewerking te verlenen aan een bestemmingswijziging van
'detailhandel' naar 'wonen' voor het adres Spoorstraat 85 Sluiskil.
Besluitpunt 2
Het college besluit initiatiefnemer op de hoogte te brengen van dit besluit met bijgevoegde
conceptbrief.
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2021_BW_01081
zaaknummer: 351533

Subsidieaanvraag Verbetering kwaliteit winkelgebieden

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om het subsidieverzoek voor het schilderen van de gevel van het pand
Noordstraat 89 in Terneuzen af te wijzen.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de aanvrager van de subsidie per brief op de hoogte te stellen van het
genomen besluit.
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2021_BW_01083
zaaknummer: 343210

Verdeelplan specifieke uitkering flexibele huisvesting
kwetsbare doelgroepen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om akkoord te gaan met de voorgestelde verdeling van de specifieke
uitkering flexibele huisvesting kwetsbare doelgroepen.
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2021_BW_01075
zaaknummer: 350880

Verzoek om toestemming voor overdracht grond

Notulen
Aangehouden.
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2021_BW_01086
zaaknummer: 352867

Intentieovereenkomst ontwikkeling centrum Axel

Notulen
Aangehouden.
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2021_BW_01069
zaaknummer: 338964

Vaststelling bestemmingsplan Kennedylaan Terneuzen, 1ste
herziening

Notulen
Aangehouden.

HAMERSTUKKEN
Samenleving
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2021_BW_01047
zaaknummer: 352626

Afwijzingen week 30 (2021)

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de afwijzingen van week 30.
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2021_BW_01048
zaaknummer: 342570

Bezwaarschrift Wet maatschappelijke ondersteuning

Besluit
Besluitpunt 1
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Het college besluit het bezwaarschrift ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van
de Commissie voor de bezwaarschriften.
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2021_BW_01050
zaaknummer: 351655

Jaarrekening en Jaarverslag 2020 GGD Zeeland_3e en 4e
begrotingswijziging GGD Zeeland (resultaatbestemming)

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit het jaarverslag en de jaarrekening 2020 GGD Zeeland voor kennisgeving
aan te nemen.
Besluitpunt 2
De raad besluit een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de derde
begrotingswijziging 2021 (onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ)), zijnde de
afrekening van de kosten voor jeugdzorg in natura gemaakt in 2020.
Besluitpunt 3
De raad besluit een positieve zienswijze af te geven op de vierde begrotingswijziging 2021
(onderdeel GGD Zeeland), zijnde de resultaatbestemming 2020 van in totaal € 83.982,
waarbij € 48.610 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve gemeentelijke projectgelden
en € 35.372 aan de algemene reserve van de GGD Zeeland.
Besluitpunt 4
De raad besluit de financiële gevolgen van de afrekening van de jeugdhulp in natura 2020
(derde begrotingswijziging onderdeel IJZ) mee te nemen in een begrotingswijziging voor
2021.
Besluitpunt 5
Het college besluit de jaarstukken 2020 GGD Zeeland ter kennisgeving aan de raad aan te
bieden.
Besluitpunt 6
Het college besluit de raad de derde begrotingswijziging (onderdeel IJZ) voor te leggen met
een positief advies en de raad te verzoeken zijn zienswijze te geven.
Besluitpunt 7
Het college besluit de raad de vierde begrotingswijziging 2021 (onderdeel GGD Zeeland)
voor te leggen met een positief advies en de raad te verzoeken zijn zienswijze te geven.
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2021_BW_01051

2e Begrotingswijziging 2022 GGD Zeeland (Veilig Thuis)

6/21

zaaknummer: 352800
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 ten aanzien van de 2e
begrotingswijziging 2022 GGD Zeeland voor Veilig Thuis.
Besluitpunt 2
Het college besluit de 2e Begrotingswijziging 2022 GGD Zeeland (Veilig Thuis) aan de raad
voor te leggen met een positief advies en de raad te verzoeken zijn zienswijze te geven.
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2021_BW_01052
zaaknummer: 240117

CAO Sociale Werkvoorziening 2021-2025 - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het standpunt van de portefeuillehouders om bij de
ledenraadpleging aan te geven dat we instemmen met de CAO Sociale Werkvoorziening
2021-2025.
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2021_BW_01054
zaaknummer: 351638

Onderwijskansenbeleid gemeente Terneuzen 2021.
Voorkomen, vroegtijdig signaleren en bestrijden van
onderwijsachterstanden.

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de notitie 'Onderwijskansenbeleid gemeente
Terneuzen 2021: 'Voorkomen, vroegtijdig signaleren en bestrijden van
onderwijsachterstanden'.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de teamleider Maatschappelijke ontwikkeling te mandateren om
uitvoering te geven aan afdeling 10 van de Wet op het primair onderwijs (gemeentelijke
opdracht in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid), voor zover de uitvoering past
het beleid in de notitie 'Onderwijskansenbeleid gemeente Terneuzen 2021: 'Voorkomen,
vroegtijdig signaleren en bestrijden van onderwijsachterstanden'.
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2021_BW_01055
zaaknummer: 346524

Voorlopig besluit inkoop leerroutes nieuwe Wet inburgering
2022
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Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit bij het inkopen van de leerroutes inburgering af te wijken van het Inkoopen aanbestedingsbeleid Zeeuws Vlaanderen 2020.
Besluitpunt 2
Het college neemt het principe besluit om samen met de gemeenten Sluis en Hulst en Piblw
en Scalda een basisinfrastructuur voor educatie en inburgering op te zetten.
Besluitpunt 3
Het college besluit hiervoor 80% van de specifieke uitkering (SPUK) inburgering beschikbaar
te stellen.
Besluitpunt 4
Het college besluit de percelen, routes en trajecten inburgering vanaf 2022 zoals hieronder
weergegeven te verdelen over de taalaanbieders:
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een Onderwijs/B1 route (fase 1) bij Scalda
een B1/MBO route (fase 2) bij Scalda
twee B1 routes bij Piblw
een Z route bij Piblw

2021_BW_01056
zaaknummer: 350997

Kinderopvang op Sociaal Medische indicatie

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit een bedrag van 80.000 euro uit het taakveld 4.3. onderwijsbeleid vanaf 2021
toe te voegen aan het begrotingsresultaat.
Besluitpunt 2
De raad besluit gelijktijdig om het onder besluitpunt 1 genoemde bedrag van 80.000 euro
vanaf 2021 op te nemen in het taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie voor de
uitvoering van kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie.
Besluitpunt 3
Het college besluit, ter uitvoering van het collegebesluit van 27 juli 2021, om de volgende
besluitpunten voor de leggen aan de gemeenteraad:
1. De raad besluit een bedrag van 80.000 euro uit het taakveld 4.3. onderwijsbeleid toe te
voegen aan het begrotingsresultaat;
2. De raad besluit gelijktijdig om het onder besluitpunt 1 genoemde bedrag van 80.000 euro
op te nemen in het taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie voor de uitvoering van
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SMI.
Het college besluit, gezien de overschrijding in 2021 dit advies vanaf 2021 toe te passen.
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2021_BW_01057
zaaknummer: 352016

Vervolg Terneuzense participatieaanpak

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 om het verslag van de bijeenkomst met de wijk- kernraden op 14 juni
2021 vast te stellen.
Besluitpunt 3
Het college besluit de brief met in bijlage het verslag van de bijeenkomst met de wijk- en
kernraden d.d. 14 juni 2021 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
Besluitpunt 4
Het college besluit om kennis te nemen van de planning.
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2021_BW_01058
zaaknummer: 336962

Koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning: het
uitvoeren van een nulmeting

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de uitvoering van de nulmeting naar onafhankelijke
cliëntondersteuning door Xpertise Zorg.
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2021_BW_01046
zaaknummer: 351919

benoeming lid Raad van Toezicht Scheldetheater

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om de in het voorstel genoemde persoon te benoemen tot lid van de
Raad van Toezicht Scheldetheater.

Realisatie & Beheer
9/21
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2021_BW_01060
zaaknummer: 352413

Jaarverslag SAZ+ 2020

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de brief (352413) en bijbehorend jaarverslag SAZ+ 2020 voor kennisgeving
aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de brief (352413 - bijlage 1) en bijbehorend jaarverslag SAZ+ 2020
(bijlage 2) ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
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2021_BW_01061
zaaknummer: 353475

Beantwoording raadsvragen Peter de Kraker (D66) en Ernst
Jonker (Groenlinks): PFAS in Kanaal van Gent naar
Terneuzen

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 Peter de Kraker
(D66) en Ernst Jonker (Groenlinks) voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van de
raadsleden Peter de Kraker (D66) en Ernst Jonker (Groenlinks).
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2021_BW_01063
zaaknummer: 353193

Herziening Bomenbeleidsplan en Waardevolle bomenlijst

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit het Bomenbeleidsplan 2021 vast te stellen.
Besluitpunt 2
De raad besluit de Waardevolle bomenlijst 2021 vast te stellen.
Besluitpunt 3
Het college besluit de raad te adviseren het Bomenbeleidsplan 2021 vast te stellen.
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Besluitpunt 4
Het college besluit de raad te adviseren de Waardevolle bomenlijst 2021 vast te stellen.
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2021_BW_01064
zaaknummer: 353458

Verordeningen water- en rioolbeheer

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit het addendum bij het Water- en Rioleringsplan vast te stellen.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit de Verordening rioolaansluiting en eenmalig aansluitrecht 2022
vast te stellen.
Besluitpunt 3
De gemeenteraad besluit de Verordening afvoer hemel- en grondwater 2022 vast te stellen.
Besluitpunt 4
De gemeenteraad besluit de Verordening Waterbergingsfonds 2022 vast te stellen.
Besluitpunt 5
De gemeenteraad besluit tot het instellen van een voorziening Waterberging.
Besluitpunt 6
Het college besluit de raad voor te stellen het addendum horend bij het Water- en
Rioleringsplan vast te stellen.
Besluitpunt 7
Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening afvoer hemel- en grondwater 2022
vast te stellen.
Besluitpunt 8
Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening rioolaansluiting en eenmalig
aansluitrecht 2022 vast te stellen.
Besluitpunt 9
Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening Waterbergingsfonds 2022 vast te
stellen.
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Besluitpunt 10
Het college besluit de raad voor te stellen om een voorziening Waterberging in te stellen.
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2021_BW_01065
zaaknummer: 354010

Rioolleiding ter plaatse van huisvesting tijdelijke werknemers
Leidinglaan Sluiskil

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het vestigen van een recht van opstal voor de
overstortleiding vanuit de infiltratie- en bergingsvijver naar de sloot.
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2021_BW_01062
zaaknummer: 353951

Plan van aanpak begraafplaatsen 2021-2022

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit het Plan van aanpak begraafplaatsen 2021-2022 voor kennisgeving aan te
nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit het Plan van aanpak begraafplaatsen 2021-2022 ter kennisname aan te
bieden aan de gemeenteraad.

Omgeving & Economie
38

2021_BW_01066
zaaknummer: 342185

vaststellen bestemmingsplan Koewacht, Het Zand 5

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan 'Koewacht, Het Zand 5' als vervat in het
GML-bestand NL.IMRO.0715.BPKOZ22-VG01 met bijbehorende bestanden zowel in digitale
als analoge vorm (ongewijzigd) vast te stellen.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan
vast te stellen.
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Besluitpunt 3
Het college besluit om het bestemmingsplan 'Koewacht, Het Zand 5' ter (ongewijzigde)
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
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2021_BW_01067
zaaknummer: 326808

Vaststelling bestemmingsplan Axel, Buitenweg, 2de fase

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit om de zienswijzen van reclamanten genoemd onder 1. en 2. van
de 'Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen' bestemmingsplan 'Axel,
Buitenweg 2de fase' ontvankelijk te verklaren.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit in te stemmen met de inhoud en conclusies van de 'Antwoordnota
zienswijzen en ambtshalve aanpassingen'.
Besluitpunt 3
De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan 'Axel, Buitenweg 2de fase' als vervat in het
GML-bestand NL.IMRO.0715.BPAXL14-VG01 met bijbehorende bestanden zowel in digitale
als analoge vorm (ongewijzigd) vast te stellen.
Besluitpunt 4
De gemeenteraad besluit geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 Wet
ruimtelijke ordening.
Besluitpunt 5
De gemeenteraad besluit om in te stemmen met het besluit van burgemeester en
wethouders van 9 februari 2021 (2021_BW_00183) om geen milieueffectrapport te laten
opstellen voor het bestemmingsplan Axel, Buitenweg 2de fase, omdat er door de
ontwikkeling die het bestemmingsplan mogelijk maakt geen belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu te verwachten zijn.
Besluitpunt 6
Het college besluit het bestemmingsplan 'Axel, Buitenweg 2de fase' ter vaststelling voor te
leggen aan de gemeenteraad.
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2021_BW_01068
zaaknummer: 354188

vaststellen bestemmingsplan Sasse Poort, Sas van Gent

Besluit

13/21

Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan 'Sasse Poort, Sas van Gent' als vervat in het
GMLbestand NL.IMRO.0715.BPSVG09-VG01 met bijbehorende bestanden zowel in digitale
als analoge vorm (ongewijzigd) vast te stellen.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan
vast te stellen.
Besluitpunt 3
De gemeenteraad besluit in te stemmen met het besluit van burgemeester en wethouders
om geen milieueffectenrapportage te laten opstellen voor het bestemmingsplan omdat er
geen nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten.
Besluitpunt 4
Het college besluit op grond van de Wet geluidhinder voor 30 woningen aan de
Wilhelminalaan en Zuidstraat (locatie Albert Heijn) en 10 woningen aan de Tramstraat en
Schulpenpad (locatie Lidl) in Sas van Gent een hogere waarde vast te stellen van 55 dB(A)
vanwege de industrieterreinen Poel- en Ghellinckpolder conform het besluit in bijlage.
Besluitpunt 5
Het college besluit het bestemmingsplan 'Sasse Poort, Sas van Gent' ter vaststelling voor te
leggen aan de gemeenteraad.
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2021_BW_01070
zaaknummer: 329236

Bestemmingsplan (ontwerp) Westdorpe, Graafjansdijk B 98a
en ongenummerd

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het aangepaste plan van initiatiefnemer en hier
planologische medewerking aan te verlenen.
Besluitpunt 2
Het college besluit om het ontwerp van het bestemmingsplan Westdorpe, Graafjansdijk B
98a en ongenummerd op basis van dit aangepaste plan opnieuw in procedure te brengen en
het op de gebruikelijke wijze vrij te geven voor de mogelijkheid hiertegen een zienswijze in te
dienen.
Besluitpunt 3
Het college besluit om initiatiefnemer met de brief in de bijlage te informeren over de
instemming met het nieuwe plan en het opnieuw opstarten van de planprocedure.
14/21
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2021_BW_01071
zaaknummer: 348490

Aanvragen aankoop van een doorlopende strook
gemeenteplantsoen naast woningen in de Michiel de
Ruijtersingel en Karel Doormanlaan in Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de aanvragen voor aankoop van een doorlopende strook
gemeenteplantsoen naast de woningen in de Michiel de Ruijtersingel en Karel Doormanlaan
af te wijzen.
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2021_BW_01072
zaaknummer: 350923

Aanvraag aankoop van een gedeelte van een openbaar
grasveld naast een woning in de Geraniumstraat in
Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de aanvraag voor aankoop van een gedeelte van een openbaar grasveld
van ongeveer 10 bij 17 meter naast een woning in de Geraniumstraat in Terneuzen af te
wijzen.

44

2021_BW_01073
zaaknummer: 344533

Aanvraag aankoop van een gedeelte van een perceel
gemeentegrond naast de woning aan 't Hoge Sas in Sas
van Gent

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om de aanvraag af te wijzen en zal de aanvrager hierover berichten.

45

2021_BW_01074
zaaknummer: 353576

Verkoop van een perceeltje gemeentegrond voor het
plaatsen van een PoP-gebouw.

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de verkoop van een perceeltje grond voor de realisatie
van een zogeheten PoP-gebouw (Point of Presence = technische ruimte voor het
glasvezelnetwerk).
Besluitpunt 2
Het college besluit om de opbrengst conform de financiële verordening, toe te voegen aan
het begrotingsresultaat.
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46

2021_BW_01076
zaaknummer: 325883

Principeverzoek voor het mogelijk maken van particuliere
bewoning aan de Weststraat 32 te Biervliet

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan het verzoek van initiatiefnemer.
Besluitpunt 2
Het college besluit aanvrager op de hoogte te brengen van dit besluit met bijgevoegde
conceptbrief.

47

2021_BW_01078
zaaknummer: 354398

Principeverzoek om planologische medewerking aan het
wijzigen van de bestemming van het adres
Reuzenhoeksedijk 2 te Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om in principe planologische medewerking te verlenen aan het wijzigen
van de bestemming 'Agrarisch' in de bestemming 'Wonen' op het adres Reuzenhoeksedijk 2
in Terneuzen.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de initiatiefnemer te informeren over dit besluit met de bijgevoegde
conceptbrief in de bijlage.

48

2021_BW_01080
zaaknummer: 331535

Tegemoetkoming in de vraatschade aan gewassen
veroorzaakt door konijnen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om uit coulance, éénmalig, een tegemoetkoming van € 1.500,- toe te
kennen voor de ontstane vraatschade aan gewassen veroorzaakt door konijnen afkomstig uit
het golfcompensatiebos op het in het advies genoemde adres.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de aanvrager met de concept brief in de bijlage te informeren over dit
besluit.

49

2021_BW_01082
zaaknummer: 153643

Strategisch project North Sea Port District
(zoetwaterstrategie)

16/21

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het indienen van een Vlaams strategisch project als
voorlopige evenknie van het NOVI-gebied bij de 13e oproep strategische projecten in het
kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen door de provincie Oost-Vlaanderen,
namens de BGTS NSPD i.o. (bijlage 1)
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de bijgevoegde engagementsverklaring (bijlage 2).
Besluitpunt 3
Het college besluit In te stemmen dat de noodzakelijke cofinanciering van € 25.000 vanuit de
regio voor het strategisch project voorzien wordt vanuit de € 100.000 die jaarlijks
samengelegd wordt door de acht partnerbesturen van NSPD i.o.

50

2021_BW_01084
zaaknummer: 182143

Ondertekenen Consortium Agreement Aquaconnect

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het consortium agreement van Aquaconnect (zie
bijlage 6) en deze door de burgemeester te laten ondertekenen (via de bijbehorende
Docusign link).

51

2021_BW_01085
zaaknummer: 353242

Aanwijzen toezichthouders Omgevingsverordening Zeeland
2018

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de medewerkers integrale handhaving openbare ruimte aan te wijzen als
toezichthouder belast met het toezicht op naleving van de Omgevingsverordening Zeeland
2018, volgens bijgevoegd concept.

Middelen
52

2021_BW_01087
zaaknummer: 352523

Aanvraag nieuw bankrekeningnummer bij de BNG Bank ten
behoeve van de schuldhulpverlening

Besluit
Besluitpunt 1

17/21

Het college stemt in met het openen van een nieuw bankrekeningnummer bij onze
huisbankier, de BNG Bank, ten behoeve van de uitvoer van de schuldhulpverlening.
Besluitpunt 2
Het college stemt in met het opzeggen van de bankrekeningnummers bij de Rabobank ten
behoeve van de uitvoer van de schuldhulpverlening.

53

2021_BW_01088
zaaknummer: 353602

Beantwoording raadsvragen Jos van Ginneken, CDA:
coronavaccin zeevarenden

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.

54

2021_BW_01089
zaaknummer: 351243

Meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025 Veiligheidsregio Zeeland

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad neemt het meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025 van de Veiligheidsregio
Zeeland voor kennisgeving aan
Besluitpunt 2
De gemeenteraad gaat akkoord met bijgevoegde concept-reactie op het
meerjarenbeleidsplan
Besluitpunt 3
Het college neemt het meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025 van de Veiligheidsregio voor
kennisgeving aan
Besluitpunt 4
Het college legt het meerjarenbeleidsplan ter kennisname voor aan de gemeenteraad

18/21

Besluitpunt 5
Het college stelt de gemeenteraad voor bijgevoegde concept-reactie op het
meerjarenbeleidsplan te geven

55

2021_BW_01090
zaaknummer: 351245

Eerste bestuursrapportage 2021 inclusief 2e
begrotingswijziging 2021, Veiligheidsregio Zeeland

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad neemt de eerste bestuursrapportage 2021 van Veiligheidsregio Zeeland
voor kennisgeving aan
Besluitpunt 2
De gemeenteraad geeft bijgevoegde zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2021 van
Veiligheidsregio Zeeland
Besluitpunt 3
Het college legt de eerste bestuursrapportage 2021 inclusief de tweede begrotingswijziging
2021 ter kennisname voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 4
Het college stelt de gemeenteraad voor bijgevoegde zienswijze in te dienen op de tweede
begrotingswijziging 2021

56

2021_BW_01091
zaaknummer: 351240

Benchmark Veiligheidsregio Zeeland

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de benchmark Veiligheidsregio Zeeland voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de benchmark Veiligheidsregio Zeeland ter kennisname aan te bieden
aan de gemeenteraad.

Controlling
57

2021_BW_01093
zaaknummer: 352896

Afsprakenlijst Managementoverleg 21 juli 2021 - Ter
kennisname

19/21

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 21 juli 2021 voor
kennisgeving aan te nemen.

58

2021_BW_01094
zaaknummer: 352897

Besluitenlijst Directieoverleg 21 juli 2021 - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 21 juli 2021 voor kennisgeving
aan.

UITNODIGINGEN
59

2021_BW_01095
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 29 augustus 2021 Sluiting frituur Koewacht

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door burgemeester Van Merrienboer.
60

2021_BW_01096
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 3 september 2021 Opening wisseltentoonstelling
Krachtpatsers

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door wethouder Deij.
61

2021_BW_01097
zaaknummer: 352861

Uitnodiging 5 september 2021 Friends of UCR Roosevelt
Tour

Besluit
Besluitpunt 1
Het college is verhinderd.
62

2021_BW_01098
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 11 september 2021 wijk Zuidpolder 50 jarig
bestaan

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door burgemeester Van Merrienboer.
63

2021_BW_01099
zaaknummer: 353686

Uitnodiging 12 september 2021 Gemeente Maldegem
Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door wethouder Deij.
64

2021_BW_01100
zaaknummer: 353915

Uitnodiging 17 september 2021 "Werkgroep Bevrijding
1944" herdenking bevrijding van Axel

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door burgemeester Van Merrienboer (van 13.00 tot
14.00 uur) en de wethouders Deij en Vervaet. Aan het verzoek om bloemen te leggen en een
korte speech te houden zal burgemeester Van Merrienboer voldoen.
65

2021_BW_01101
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 8 oktober 2021 Voorleesactie Dag van de
Duurzaamheid

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door burgemeester Van Merrienboer (onder
voorbehoud) en de wethouders Van Hulle en Suij.
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