College van burgemeester en wethouders
Zitting van 19 mei 2020

Openbare besluitenlijst

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

MEDEDELINGEN
Mededeling over aanwezigheid gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris was alleen aanwezig bij de bespreking van de agendapunten 6 en
13. De adjunct-secretaris was de hele vergadering aanwezig.

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
7

2020_BW_00587
zaaknummer: 310974

Openbare besluitenlijst B&W 12 mei 2020

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Omgeving & Economie
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2020_BW_00588
zaaknummer: 311085

Vaststellen Plan van Aanpak plancapaciteit gemeente
Terneuzen

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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Besluitpunt 3
Het college besluit het "Plan van Aanpak plancapaciteit gemeente Terneuzen" vast te stellen
en kennis te nemen van de achterliggende beleidsnotitie "Ruimte voor Woonkwaliteit" van de
provincie.

9

2020_BW_00593
zaaknummer: 312051

Verzoek Ondernemersvereniging Bizzy voor gratis parkeren
centrum Terneuzen in de periode juni t/m september 2020

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit niet in te stemmen met het verzoek van Ondernemersvereniging Bizzy
Terneuzen.
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2020_BW_00592
zaaknummer: 153643

Voortgangsrapportage en vooruitblik Gebiedsontwikkeling
Kanaalsprong Terneuzen (4)

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om met bijgevoegde brief de voortgangsrapportage en vooruitblik
Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen (4) aan de gemeenteraad aan te bieden
inclusief het overzicht projecten, acties en overlegstructuren.
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2020_BW_00594
zaaknummer: 310355

Verzoek Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voor tijdelijk
vergroten van terrassen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college kiest de lijn van het verzoek van Koninklijke Horeca Nederland voor het tijdelijk
vergroten van de terrassen.
Besluitpunt 2
Het college kiest de lijn dat de tijdelijke vergunning alleen van toepassing is voor horeca
ondernemers die reeds een exploitatie/terras vergunning hebben op grond van artikel 2:28
'APV-Terneuzen 2015’. In deze vergunning staat dat het verboden is zonder vergunning van
de burgemeester een openbare inrichting te exploiteren.
Besluitpunt 3
Het college kiest de lijn dat de tijdelijke vergunning geldt voor de periode van 01-06-2020 tot
01-10-2020 met inachtneming van de RIVM maatregelen aangaande het coronavirus.
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Besluitpunt 4
Het college kiest de lijn dat de vergunning geweigerd of ingetrokken kan worden als naar
oordeel van de burgemeester moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de
nabije omgeving of openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed. Verder
mag er geen schade aan de weg of nabije omgeving toegebracht worden

Realisatie & Beheer
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2020_BW_00598
zaaknummer: 311118

Kindergraven en graven met grafrechten voor onbepaalde
tijd

Notulen
Aangehouden.

Samenleving
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2020_BW_00595
zaaknummer: 217974

Vaststelling Integraal Huisvestingsplan gemeente
Terneuzen 2020

Notulen
Aangehouden.

HAMERSTUKKEN
Omgeving & Economie
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2020_BW_00589
zaaknummer: 308868

Aanvraag aankoop van een strook gemeentegrond achter
een woning in de Emmastraat in Axel

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de aanvraag voor de aankoop van een strook gemeentegrond achter de
woning in de Emmastraat in Axel af te wijzen.
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2020_BW_00590
zaaknummer: 309362

Aanvraag bruikleen van een stuk groen naast een woning in
de Bartokstraat in Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de aanvraag voor bruikleen van een stuk gemeentegroen naast een
woning in de Bartokstraat te Terneuzen af te wijzen.
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2020_BW_00591
zaaknummer: 310532

Aankoop perceeltje grond gelegen in het Kanaalpark te
Philippine
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Besluit
Besluitpunt 1
Het college stemt in met de aankoop van een perceeltje grond gelegen in het Kanaalpark te
Philippine.
Besluitpunt 2
Het college stemt in om de kosten van aankoop te dekken uit de opbrengst gronden.

Samenleving
17

2020_BW_00596
zaaknummer: 310436

Beantwoording raadsvragen V. de Regt en J. van Ginneken:
Zomerschool

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de beantwoording van de raadsvragen over de zomerschool van raadsleden
De Regt en Van Ginneken, CDA voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen over de
zomerschool van raadsleden De Regt en Van Ginneken, CDA

Realisatie & Beheer
18

2020_BW_00597
zaaknummer: 311683

Beheerplan Civiele Kunstwerken 2020-2029

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit het bijgevoegde Beheerplan Civiele Kunstwerken 2020-2029 vast
te stellen.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit in te stemmen met de uitvoering van het Beheerplan Civiele
Kunstwerken 2020-2029 overeenkomstig onderhoudsniveau 3.
Besluitpunt 3
De gemeenteraad besluit de extra kosten voor de jaren 2021 t/m 2023 met een totaalbedrag
van € 42.000,- te dekken uit de stelpost voor indexering.
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Besluitpunt 4
Het college besluit het voorstel tot het vaststellen van het Beheerplan Civiele Kunstwerken
2020-2029 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Besluitpunt 5
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de uitvoering van
het Beheerplan Civiele Kunstwerken 2020-2029 overeenkomstig onderhoudsniveau 3.
Besluitpunt 6
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om de extra kosten voor de jaren 2021
t/m 2023 met een totaalbedrag van € 42.000,- te dekken uit de stelpost voor indexering.

Controlling
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2020_BW_00599
zaaknummer: 312355

Afsprakenlijst Managementoverleg 29 april 2020 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 29 april 2020 voor
kennisgeving aan te nemen.
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2020_BW_00600
zaaknummer: 312356

Besluitenlijst Directieoverleg 29 april 2020 - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 29 april 2020 voor kennisgeving
aan.

RONDVRAAG
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2020_BW_00601
zaaknummer: 312354

Rondvraag

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
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Gecombineerde werkzaamheden Westkade en aansluiting Sasse Poort (wethouder
Vervaet)
Het college neemt hier kennis van.
Uitvoering door: Realisatie en Beheer en Omgeving en Economie.
Besluitpunt 3
Afschrift brief over compensatie marinierskazerne aan gemeenteraad (burgemeester)
Het college besluit een afschrift van deze brief aan de gemeenteraad te versturen.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 4
Factsheet corona (adjunct-secretaris)
Het college besluit in te stemmen met de factsheet en deze naar de gemeenteraad te sturen.
Uitvoering door: Middelen.
Besluitpunt 5
Regiodeal (burgemeester)
Het college besluit kennis te nemen van de stand van zaken.
Uitvoering door: Omgeving en Economie en Samenleving.
Besluitpunt 6
Intentieverklaring Rail Ghent-Terneuzen (burgemeester)
Het college besluit kennis te nemen van de stand van zaken.
Uitvoering door: Omgeving en Economie
Besluitpunt 7
Rotondes Dow (wethouder Van Assche)
Het college vraagt hiervoor een advies te maken.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 8
Tegemoetkoming voor extra kilometers door coronamaatregelen (burgemeester)
Het college besluit dat de burgemeester hierover overleg voert met de burgemeesters van
Hulst en Sluis.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
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