College van burgemeester en wethouders
Zitting van 16 maart 2021

Openbare besluitenlijst

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan Lonink, 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

VOORBEREIDING RAADSVERGADERING
6

2021_BW_00349
zaaknummer:

Voorbereiding raadsvergadering van 18 maart 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college heeft de agenda van de raadsvergadering doorgenomen.

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
7

2021_BW_00350
zaaknummer: 338810

Openbare besluitenlijst B&W 9 maart 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst met inachtneming van de wijziging vast.

BESPREEKSTUKKEN
Realisatie & Beheer
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2021_BW_00351
zaaknummer: 267659

Kaderstellend besluit verduurzamingsstrategie
maatschappelijk vastgoed

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1

1/16

De gemeenteraad besluit om het einddoel voor de verduurzamingstrategie van het eigen
(maatschappelijk) vastgoed conform de Regionale Energie Strategie (RES) Zeeland te
baseren op een energieneutrale vastgoedportefeuille in 2040.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit toekomstig nieuw te bouwen of te renoveren vastgoed minimaal
energieneutraal (ENG) en bij voorkeur energiepositief te laten bouwen.
Besluitpunt 3
De gemeenteraad besluit om in het kader van de wet Markt en Overheid, de te behalen
besparing op energiekosten, toe te laten komen aan de organisatie die de kosten voor de
maatregelen betaalt.
Besluitpunt 4
Het college besluit de raad te adviseren om het einddoel voor de verduurzamingstrategie van
het eigen (maatschappelijk) vastgoed conform de Regionale Energie Strategie (RES)
Zeeland te baseren op een energieneutrale vastgoedportefeuille in 2040.
Besluitpunt 5
Het college besluit de raad te adviseren om toekomstig nieuw te bouwen of te renoveren
vastgoed minimaal energieneutraal (ENG) en bij voorkeur energiepositief te laten bouwen.
Besluitpunt 6
Het college besluit om de raad te adviseren om in het kader van de wet Markt en Overheid,
de te behalen besparing op energiekosten, toe te laten komen aan de organisatie die de
kosten voor de maatregelen betaalt.

Besluitpunt 7
Het college besluit om de financiële consequenties voor de jaren 2022 t/m 2025 op te nemen
in de kaderbrief 2022-2025.
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2021_BW_00394
zaaknummer: 339576

Noodlottig ongeval vijver Beneluxstraat Sas van Gent

Besluit
Besluitpunt 1
Het college onderschrijft in principe de lijn in het voorstel en besluit dat de burgemeester en
wethouders Van Hulle en Vervaet een gesprek aangaan met de wijk.

Samenleving

2/16
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2021_BW_00367
zaaknummer: 339704

Voorbereiding bestuurlijk overleg transitieplan Voortgezet
Onderwijs

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de agenda met bijbehorende vergaderdocumenten voor de vergadering
over de voortgang van het transitieplan VO van 18 maart 2021 voor kennisgeving aan te
nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de voorbereide strategie te onderschrijven.
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2021_BW_00361
zaaknummer: 338995

proces aanpassing beleidsregels Hulp bij Huishouden

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van proces en planning voor aanpassing beleidsregels.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de offerte van Bureau HHM voor externe advisering in
dit traject.
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2021_BW_00364
zaaknummer: 302989

Stand van zaken huisvesting onderwijs

Notulen
Aangehouden.
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2021_BW_00352
zaaknummer: 337553

overhevelen middelen 'inburgering'

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit een bedrag van € 90.000 binnen het taakveld 6650010
(Arbeidsparticipatie) - taak 16520 (Inburgering) over te hevelen van kostensoort 34049
(overige algemene kosten) naar kostensoort 30000 (inhuur personeel van derden).
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2021_BW_00363
zaaknummer: 333270

Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie en aanbieding
jaarcijfers ADBZ 2020

3/16

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit zich te conformeren aan het Zeeuws Deltaplan Antidiscriminatie en op
een later moment te beslissen met welke domeinen en welke acties de gemeente lokaal aan
de slag gaat.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met een financiële bijdrage van € 3.961,07.
Besluitpunt 3
Het college besluit kennis te nemen van de jaarcijfers 2020 van het Antidiscriminatie Bureau
Zeeland.

Middelen
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2021_BW_00369
zaaknummer: 305117

aanbieden overzichten nevenfuncties collegeleden

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 in te stemmen met het overzicht nevenfuncties en dit ter kennisname aan
te bieden aan de gemeenteraad
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2021_BW_00370
zaaknummer: 338966

Forensenbelasting

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit geen wijzigingen aan te brengen in het beleid van de
forensenbelasting.
Besluitpunt 2
Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen om geen
wijzigingen aan te brengen in het beleid van de forensenbelasting.

4/16
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2021_BW_00371
zaaknummer: 331163

Plan van aanpak flexibiliseringsagenda asielopvang

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit in te stemmen met het plan van aanpak flexibiliseringsagenda asielopvang.
Besluitpunt 2
De raad besluit het college opdracht te geven tot het nader uitwerken van een voorstel om te
komen tot een kleinschalige duurzame opvanglocatie.
Besluitpunt 3
Het college besluit het advies over het plan van aanpak flexibiliseringsagenda asielopvang
ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
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2021_BW_00372
zaaknummer: 338696

Strategische Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de concept strategische regiovisie ZeeuwsVlaanderen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de concept strategische regiovisie ter consultatie voor te leggen aan de
raad tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 23 maart 2021.
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2021_BW_00401
zaaknummer: 299359

Voorlopige uitkomsten herijking gemeentefonds

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.

5/16

Omgeving & Economie
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2021_BW_00382
zaaknummer: 337684

Nota kostenverhaal

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de mogelijkheden van een nota kostenverhaal te onderzoeken en indien
mogelijk een voorstel hiertoe aan de raad voor te leggen.
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2021_BW_00384
zaaknummer: 339251

Stand van zaken gemeentelijk verkeer- en vervoerplan
(GVVP) en uitnodiging raadsinformatiebijeenkomst

Notulen
Aangehouden.
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2021_BW_00388
zaaknummer: 337420

Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 RUD Zeeland

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 RUD Zeeland.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting zoals verwoord
in bijgevoegde zienswijze brief.
Besluitpunt 3
De gemeenteraad besluit in te stemmen met de hogere kosten voor de jaren 2021 (DVO) en
2022 tot en met 2025 (begroting 2022) van de RUD Zeeland
Besluitpunt 4
Het college besluit kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 RUD Zeeland.
Besluitpunt 5
Het college besluit in te stemmen met de hogere kosten voor de jaren 2021 (DVO) en 2022
tot en met 2025 (begroting 2022) van de RUD Zeeland en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Besluitpunt 6
Het college besluit de zienswijzebrief voor te leggen aan de gemeenteraad.
6/16
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2021_BW_00376
zaaknummer: 229583

Vaststellen verschuldigdheid en hoogte dwangsom wegens
niet tijdig beslissen op aanvraag van Roobeek Ontwikkeling
BV

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit de verschuldigdheid van de dwangsom aan Roobeek Ontwikkeling
BV af te wijzen, en de hoogte van de dwangsom te bepalen op nul euro
Besluitpunt 2
Burgemeester en wethouders besluiten in te stemmen met het concept raadsvoorstel tot
afwijzen van de verschuldigdheid van een dwangsom aan Roobeek Ontwikkeling BV
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2021_BW_00383
zaaknummer: 333449

Winkelopenstelling op Goede Vrijdag 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit aan de supermarkten die daarom hebben verzocht ontheffing te verlenen
voor winkelopenstelling op Goede Vrijdag, 2 april 2021, tot 22.00 uur, tenzij de avondklok
zich hiertegen verzet. In dat geval is winkelopenstelling tot 20.45 uur toegestaan.
Besluitpunt 2
Het college besluit de aanvragers een ontheffing te sturen.

Controlling
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2021_BW_00392
zaaknummer: 339754

Termijnagenda 2021 – wijzigingen raadsvergadering 22 april
2021

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit kennis te nemen van de wijzigingen in de Termijnagenda 2021 voor de
raadsvergadering van 22 april 2021.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de wijzigingen in de Termijnagenda 2021 voor de raadsvergadering
van 22 april 2021 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
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HAMERSTUKKEN
Samenleving
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2021_BW_00353
zaaknummer: 327254

Bezwaarschrift Participatiewet

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het bezwaarschrift ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van
de Commissie voor de bezwaarschriften.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de proceskosten als bedoeld in artikel 7:15, lid 2 Awb niet te
vergoeden.
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2021_BW_00354
zaaknummer: 327250

Bezwaarschrift Participatiewet

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het bezwaarschrift ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van
de Commissie voor de bezwaarschriften.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de proceskosten als bedoeld in artikel 7:15, lid 2 Awb niet te
vergoeden.
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2021_BW_00355
zaaknummer: 325659

Bezwaarschrift Participatiewet

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_00356
zaaknummer: 339134

Meerkosten coronaproof organiseren van de Tweede
Kamerverkiezing 2021

Besluit
Besluitpunt 1

8/16

Het college besluit de meerkosten van het coronaproof organiseren van de Tweede
Kamerverkiezing 2021 te dekken uit de ontvangen Coronacompensatie van het Rijk in 2021
en een gedeelte over te hevelen uit het rekeningsaldo 2020 ter dekking van het restant.
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2021_BW_00357
zaaknummer: 240117

dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws-Vlaamse
gemeenten en Dethon

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de dienstverleningsovereenkomst "inclusie van d’Ee tot Hontenisse" aan
te gaan.
Besluitpunt 2
Het college besluit de dienstverleningsovereenkomst samenwerking Zeeuws-Vlaamse
gemeenten en Dethon inzake Groenonderhoud aan te gaan.
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2021_BW_00358
zaaknummer: 334790

Beleidsregels Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om de beleidsregels schuldhulpverlening Terneuzen per 1 januari 2021
vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de beleidsregels ter kennisname voor te leggen aan de raad.
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2021_BW_00359
zaaknummer: 338637

Pilot POH-Jggz

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit akkoord te gaan met deelname aan de pilot Praktijk Ondersteuner
Huisartsen-Jeugdggz. (POH-Jggz)
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2021_BW_00360
zaaknummer: 339091

Cultuurconvenant Rijk/Provincie/Z-4 periode 2021-2024

Besluit
Besluitpunt 1
9/16

Het college besluit akkoord te gaan om in Z4-verband (gemeenten Middelburg, Goes,
Terneuzen en Vlissingen) het bijgaande Cultuurconvenant 2021-2024 af te sluiten met de
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Provincie.
Besluitpunt 2
De burgemeester besluit de wethouder van cultuur te mandateren het convenant namens de
gemeente Terneuzen te ondertekenen.
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2021_BW_00362
zaaknummer: 335606

Beantwoording raadsvragen Laszlo van de Voorde / Pvda.
Ernst Jonker / Groenlinks. Peter de Kraker / D66. Jean-Paul
Casteleijn / SP: Charter Diversiteit

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 Laszlo van de
Voorde / Pvda. Ernst Jonker / Groenlinks. Peter de Kraker / D66. Jean-Paul Casteleijn / SP
voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid Laszlo van de Voorde / Pvda. Ernst Jonker / Groenlinks. Peter de Kraker / D66.
Jean-Paul Casteleijn / SP.
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2021_BW_00365
zaaknummer: 339417

Raadsbrief minimabeleid 2021

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.

Middelen
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2021_BW_00368
zaaknummer: 331721

Bericht OZO over onderzoek naar bijzondere factoren van
Zeeland - Ter kennisname

Besluit

10/16

Besluitpunt 1
Het college besluit het bericht van OZO over onderzoek naar bijzondere factoren van
Zeeland voor kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_00373
zaaknummer: 324864

Voortzetting Project Houdgreep 2021-2022 - reactie
deelnemers - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de reacties van deelnemers voor kennisgeving aan te nemen en wacht
nadere advisering af.
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2021_BW_00374
zaaknummer: 299359

Perioderapportage 3 - 2021

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De Raad besluit de 3e perioderapportage van de begroting 2021 vast te stellen.
Besluitpunt 2
De Raad besluit kennis te nemen van de toelichting van de decembercirculaire
gemeentefonds 2020 (bijlage)
Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen de 3e perioderapportage van de begroting 2021
vast te stellen.
Besluitpunt 4
Het college besluit kennis te nemen van de toelichting van de decembercirculaire
gemeentefonds 2020 (bijlage).

Omgeving & Economie
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2021_BW_00377
zaaknummer: 338097

Beantwoording raadsvragen Jack d'Hooghe, Sociaal
Terneuzen, betreffende houtpelletinstallaties

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1

11/16

De raad besluit de beantwoording van de raadsvragen van het Jack d'Hooghe, Sociaal
Terneuzen, betreffende houtpelletinstallaties voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van Jack
d'Hooghe, Sociaal Terneuzen, betreffende houtpelletinstallaties.
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2021_BW_00378
zaaknummer: 331820

Toestemming vervreemden gronden

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit toestemming te verlenen voor het vervreemden van gronden zoals
gevraagd.
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2021_BW_00379
zaaknummer: 339124

Principeverzoek bouw woning Langeweg (ong) in Hoek

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het realiseren van een
nieuwe woning aan de Langeweg (ong) te Hoek
Besluitpunt 2
Het college besluit aanvrager op de hoogte te brengen van dit besluit met bijgevoegde
conceptbrief.
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2021_BW_00380
zaaknummer: 334590

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats (GPP) afwijzen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de aanvraag om een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in de
nabijheid van het in het advies genoemde adres af te wijzen.
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2021_BW_00381
zaaknummer: 338748

Verklaring van geen bedenkingen energievoorziening
Langeweg 1 Axel

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
12/16

Besluitpunt 1
De Raad besluit de verklaring van geen bedenkingen af te geven.
Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven.
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2021_BW_00385
zaaknummer: 295288

Principeverzoek voor het uitbreiden van activiteiten aan de
Kraagdijk 4 te Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het uitbreiden van
activiteiten aan de Kraagdijk 4 te Terneuzen.
Besluitpunt 2
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan het toestaan van een grotere
oppervlakte aan bijgebouwen aan de Kraagdijk 2.
Besluitpunt 3
Het college besluit aanvrager op de hoogte te brengen van dit besluit met bijgevoegde
conceptbrief.
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2021_BW_00386
zaaknummer: 339075

Principeverzoek voor het realiseren van 3 woningen en een
kinderdagverblijf aan de Kasteelstraat 20 en 22 te Philippine

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het realiseren van drie
woningen aan de Kasteelstraat 20.
Besluitpunt 2
Het college besluit, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het realiseren van een
kinderdagverblijf aan de Kasteelstraat 22.
Besluitpunt 3
Het college besluit aanvragers op de hoogte te brengen van dit besluit met bijgevoegde
conceptbrief.
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2021_BW_00387
zaaknummer: 338885

Beantwoording raadsvragen L. de Beleir CDA over overleg
bewoners Driewegen

13/16

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 L. de Beleir, CDA-fractie, voor
kennisgeving aan te nemen
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van raadslid L.
de Beleir, CDA-fractie

Controlling
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2021_BW_00389
zaaknummer: 334716

Contract software Kwaliteit in Control van Stimulansz

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid in paragraaf 3.6 van het
inkoop- en aanbestedingsbeleid Zeeuws Vlaanderen en enkelvoudig onderhands opdracht te
verstrekken aan Stimulansz voor het leveren van de software KiC voor een periode van één
jaar ( ingangsdatum 1 mei 2021) met daarna stilzwijgende verlenging met telkens één jaar,
behoudens opzegging vóór 1 november van het lopende jaar.
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2021_BW_00390
zaaknummer: 339533

Afsprakenlijst Managementoverleg 3 maart 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 3 maart 2021 voor
kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_00391
zaaknummer: 339535

Besluitenlijst Directieoverleg 3 maart 2021 - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 3 maart 2021 voor kennisgeving
aan.

Realisatie & Beheer
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2021_BW_00393
zaaknummer: 337935

Beantwoording raadsvragen Veerle de Regt, fractie CDA,
Toekomst hondenbelasting en burgerverzoeken omheinde
hondenspeelplaats.

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 Veerle de Regt, fractie CDA, voor
kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van Veerle de
Regt, fractie CDA

UITNODIGINGEN
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2021_BW_00395
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 19 maart 2021 Netwerkdag G40

Besluit
Besluitpunt 1
Het college is verhinderd.
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2021_BW_00396
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 22-26 maart 2021 Sessies stand van zaken
Europese programma's ‘21 - ’27

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door wethouder Suij op 26 maart 2021 bij het onderdeel
EFRO-Vlaanderen en Interreg
54

2021_BW_00397
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 30 maart 2021 IFV Kennissymposium: kennis en
mensen verbinden

Besluit
Besluitpunt 1
Het college is verhinderd.
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2021_BW_00398
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 26 mei 2021 Themaconferentie 'Nieuwe
Zeeuws-Vlamingen'

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door wethouder Suij.

RONDVRAAG
56

2021_BW_00399
zaaknummer: 339532

Rondvraag

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Extra ruimte fysiek onderwijs (wethouder Suij)
Het college neemt kennis van deze informatie.
Uitvoering door: Samenleving
Besluitpunt 3
GGD Zeeland (wethouder Suij)
Het college neemt kennis van deze informatie.
Uitvoering door: Samenleving.
Besluitpunt 4
Vergunning bedrijf (burgemeester)
Het college vraagt het bedrijf te informeren over de stand van zaken in het proces.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
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