College van burgemeester en wethouders
Zitting van 12 april 2022

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; de heer Jurgen Vervaet, wethouder; de heer Jan Princen, gemeentesecretaris
Afwezig:
mevrouw Sonja Suij, wethouder

RONDVRAAG
3

2022_BW_00396
zaaknummer: 374625

Rondvraag

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Ondersteuningsverklaring subsidieaanvraag bibliotheek, Tel mee met Taal
(gemeentesecretaris)
Het college ondersteunt de subsidieaanvraag.
Uitvoering door: Samenleving
Besluitpunt 3
Piketrooster voor de komende weken (wethouder Van Hulle)
Het college neemt wijzigingen van het piketrooster voor de komende weken door.
Uitvoering door: Middelen, bestuurssecretariaat
Besluitpunt 4
Project Nieuwe Sluis Terneuzen - uitgevoerde inspecties na ploffen wand Middensluis
(gemeentesecretaris)
Het college neemt kennis van de inventarisatie.
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Uitvoering door: Realisatie en Beheer.

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
4

2022_BW_00397
zaaknummer: 373846

Openbare besluitenlijst B&W 5 april 2022

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Omgeving & Economie
5

2022_BW_00399
zaaknummer: 373335

Woningbouwplan Sluiskil, locatie kerkgebouw De Ark e.o.

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het ontwikkelen van woningen
op de locatie van het kerkgebouw De Ark in Sluiskil (hoek Spoorstraat - Louisastraat).
Besluitpunt 2
Het college besluit in afstemming met wethouder Van Hulle in overleg te treden met
initiatiefnemers over de stedenbouwkundige ambities en uitgangspunten.
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2022_BW_00404
zaaknummer: 367553

Beslissing op bezwaarschrift tegen het weigeren van een
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport
aan de Coehoornstraat 1 te Sas van Gent - 367553

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het bezwaarschrift ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van
de commissie voor de bezwaarschriften.
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2022_BW_00406
zaaknummer: 329410

Klimaatadaptatiestrategie 2021-2025 Zeeuws Vlaanderen

Notulen
Aangehouden.
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2022_BW_00402
zaaknummer: 361539

Brief aan het college van Gedeputeerde Staten over
plancapaciteit

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van bijgevoegde brief en deze aan het college van
Gedeputeerde Staten te sturen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de brief ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen.

Realisatie & Beheer
9

2022_BW_00420
zaaknummer: 343581

Aansluiten bij coöperatie Parkeerbeheer Zuidwest
Nederland UA voor een nieuw parkeervergunningensysteem
(PVS)

Notulen
Aangehouden.

HAMERSTUKKEN
Omgeving & Economie
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2022_BW_00398
zaaknummer: 372455

Principeverzoek Langeweg 2, Axel

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om in principe geen planologische medewerking te verlenen aan het
toevoegen van geluidswallen op het adres Langeweg 2 in Axel.
Besluitpunt 2
Het college besluit om in principe medewerking te verlenen aan een alternatief voor het
plaatsen van geluidswallen op het adres Langeweg 2 in Axel.
Besluitpunt 3
Het college besluit de initiatiefnemer te informeren over dit besluit met bijgevoegde
conceptbrief.
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2022_BW_00400
zaaknummer: 92639

Veerhaven en omgeving afronding fase 5

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afronding van fase 5 aan te besteden.
Besluitpunt 2
Het college besluit een voorstel aan de raad voor te laten bereiden over de afronding van het
gehele plan Veerhaven en omgeving.
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2022_BW_00401
zaaknummer: 296426

Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet (Q12022)

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stemt in met de inhoud van de 'Voortgangsrapportage Omgevingswet Q1-2022'
en de hierbij behorende bijlage (bijlagen 1 en 2)
Besluitpunt 2
Het college biedt deze voortgangsrapportage ter kennisname via bijgevoegde brief aan de
gemeenteraad aan voor de vergadering van 2 juni 2022 (bijlage 3).
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2022_BW_00403
zaaknummer: 374520

Vaststellen Beheersverordening Dow, Mosselbanken,
Logistiek Park, 2e wijziging, stikstof- en waterstofleiding

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De Raad besluit de Beheersverordening Dow, Mosselbanken, Logistiek Park, 2e wijziging,
stikstof- en waterstofleiding, zoals vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0715.BVIDM03.VG01, met bijbehorende bestanden, zowel in digitale vorm als in
analoge vorm ongewijzigd vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met het voorstel aan de gemeenteraad tot het ongewijzigd
vaststellen van de Beheersverordening Dow, Mosselbanken, Logistiek Park, 2e wijziging,
stikstof- en waterstofleiding.
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2022_BW_00405
zaaknummer: 373037

Aanvraag voor aankoop van een perceel gemeentegrond
naast een woning in de Crijnssenstraat te Axel

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de aanvraag voor de aankoop van een perceel gemeentegrond naast een
woning in de Crijnssenstraat te Axel af te wijzen.
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2022_BW_00407
zaaknummer: 372433

Vaststellen beleidsnotitie "Grip op flexwonen" en
beleidsregel "Flexbewoning gemeente Terneuzen"

Notulen
Aangehouden.

Samenleving
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2022_BW_00408
zaaknummer: 334790

Samenwerkingsconvenant vroegsignalering en
schuldhulpverlening met woningbouwverenigingen Clavis en
Woongoed

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het aangaan van het 'Samenwerkingconvenant
vroegsignalering en schuldhulpverlening' met de woningbouwverenigingen Clavis en
Woongoed vanaf 1 mei 2022.
Besluitpunt 2
De burgemeester besluit wethouder drs. F.O van Hulle te machtigen tot het ondertekenen
van dit samenwerkingsconvenant.
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2022_BW_00409
zaaknummer: 373568

Overhevelen middelen 'arbeidsparticipatie/re-integratie'

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit een bedrag van € 292.000 binnen het taakveld Arbeidsparticipatie/reintegratie/overige algemene kosten over te hevelen naar salariskosten WIL en SSD
Besluitpunt 2
Het college besluit een bedrag van € 154.329 binnen het taakveld Arbeidsparticipatie/reintegratie/inhuur over te hevelen naar salariskosten WIL en SSD
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2022_BW_00410
zaaknummer: 372950

subsidieverzoek voor documentaire 'Spanje of Oranje?'

Besluit
Besluitpunt 1
Afwijzend te beschikken op het subsidieverzoek.
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2022_BW_00411
zaaknummer: 374146

verzoek subsidie voor viering 66-jarig bestaan
Carnavalsstichting De Betekoppen

Besluit
Besluitpunt 1
Het verzoek van Carnavalsstichting De Betekoppen om een subsidie voor de viering van het
66-jarig jubileum af te wijzen.
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2022_BW_00412
zaaknummer: 373933

Algemeen Bestuur aan-z 12 april - Ter kennisname

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college besluit de vergaderstukken voor het AB van aan-z inclusief de annotatie voor
kennisgeving aan te nemen.

Middelen
21

2022_BW_00413
zaaknummer: 373719

Jaarverslag klachten 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.
Besluitpunt 3
Het college besluit het jaarverslag per brief ter kennisname aan te bieden aan de Zeeuwse
Ombudsman.
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2022_BW_00424
zaaknummer: 373413

Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de inhoud van de memo met stand van zaken gemeentelijk opvang
Oekraïne voor kennisgeving aan.
Besluitpunt 2
Het college neemt de notitie met betrekking tot onderwijs en kinderopvang Oekraïense
vluchtelingen voor kennisgeving aan.
Besluitpunt 3
Het college besluit om voor de peuters uit Oekraïne af te wijken van de Subsidieregeling
Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Terneuzen 2020, zoals voorgesteld in de
notitie.

Controlling
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2022_BW_00414
zaaknummer: 373152

Afsprakenlijst Managementoverleg 15 maart 2022 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 15 maart 2022 voor
kennisgeving aan te nemen.
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2022_BW_00415
zaaknummer: 373153

Besluitenlijst Directieoverleg 15 maart 2022 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 15 maart 2022 voor kennisgeving
aan.
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2022_BW_00416
zaaknummer: 373850

Afsprakenlijst Managementoverleg 23 maart 2022 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 23 maart 2022 voor
kennisgeving aan te nemen.
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2022_BW_00417
zaaknummer: 373851

Besluitenlijst Directieoverleg 23 maart 2022 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 23 maart 2022 voor kennisgeving
aan.
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2022_BW_00418
zaaknummer: 374629

Afsprakenlijst Managementoverleg 30 maart 2022 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 30 maart 2022 voor
kennisgeving aan te nemen.
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2022_BW_00419
zaaknummer: 374632

Besluitenlijst Directieoverleg 30 maart 2022 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 30 maart 2022 voor kennisgeving
aan.

Realisatie & Beheer
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2022_BW_00421

Communicatie naar bewoners Sluiskil - Ter kennisname
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zaaknummer: 358740
Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het communicatieplan en de nieuwsbrief nr.5 aan de inwoners van Sluiskil
voor kennisgeving aan te nemen.

Concernstaf
30

2022_BW_00422
zaaknummer: 373403

Samenwerkingsconvenant Overleg Zeeuwse Overheden

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het samenwerkingsconvenant Overleg Zeeuwse
Overheden.

UITNODIGINGEN
31

2022_BW_00423
zaaknummer: 366721

Uitnodiging 27 april 2022 Bestuurlijke vertegenwoordiging
Koningsdag

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt bij de ontvangst vanaf 09.00 uur in Axel vertegenwoordigd door
burgemeester Van Merrienboer.
Besluitpunt 2
Het college wordt bij de opening om 09.30 uur in Zaamslag vertegenwoordigd door
wethouder Van Hulle.
Besluitpunt 3
Het college wordt bij de opening om 10.30 uur in Sluiskil vertegenwoordigd door wethouder
Van Hulle.

Besluitpunt 4
Het college wordt bij de opening om 10.30 uur in Sas van Gent vertegenwoordigd door
burgemeester Van Merrienboer.

Besluitpunt 5
Het college wordt tijdens de Koningsdagreceptie van 12.00 tot 13.00 uur in het
Scheldetheater vertegenwoordigd door burgemeester Van Merrienboer, de wethouders Van
Hulle, Begijn en Deij en gemeentesecretaris Princen.
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