College van burgemeester en wethouders
Zitting van 20 april 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
5

2021_BW_00534
zaaknummer:

Voorbereiding raadsvergadering van 22 april 2021

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

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
6

2021_BW_00535
zaaknummer: 342094

Openbare besluitenlijst B&W 13 april 2021

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

BESPREEKSTUKKEN
Omgeving & Economie
7

2021_BW_00536
zaaknummer: 295278

Subsidieverordening verwijdering asbestdaken van
woningen gemeente Terneuzen 2021

Notulen
Aangehouden.

1/17
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2021_BW_00545
zaaknummer: 341960

Verzoek tot aankoop van grond Nassaustraat 1 in Axel.

Notulen
Aangehouden.
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2021_BW_00546
zaaknummer: 153643

Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuwen zelf aan zet

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit subsidie te verlenen aan de Provincie Zeeland voor het project
‘inwonerspanel en uitwisselings- en leerplatform’ van € 40.000,00 in het kader van de Regio
Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’. Het bedrag van € 30.000,00 wordt
verleend onder de opschortende voorwaarde dat het Rijk instemt met verlening van deze
subsidie. En in eerste tranche een voorschot te verlenen van € 8.265,00.
Besluitpunt 2
Het college besluit subsidie te verlenen aan de Gemeente Terneuzen voor het project
‘Lokale Deal Terneuzen’ van € 850.000,00 in het kader van de Regio Deal ZeeuwsVlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’. En in eerste tranche een voorschot te verlenen van €
429.000,00.
Besluitpunt 3
Het college besluit subsidie te verlenen aan Zorgboerderij Kaat voor het project ‘Pilot geen
label, toch hulp’ van € 100.000 in het kader van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen
‘Zeeuwen zelf aan zet’. En in eerste tranche een voorschot te verlenen van € 35.000,00. Het
college besluit deze subsidie aan Zorgboerderij Kaat te verstrekken op basis van de deminimisverordening (Verordening (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18
december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun, publicatieblad L 142
van 14.5.1998, blz 1).
Besluitpunt 4
Het college besluit subsidie te verlenen aan Gemeente Sluis voor de 1e fase van het project
'Leefbaar, Duurzaam en Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen' van € 75.000,00 in het kader van
de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’. En voor de eerste tranche een
voorschot te verlenen van € 52.500,00. Na een positief besluit van de Gemeenteraad van de
Gemeente Sluis over de verdere fasen van het project en de totale inhoud van het project
zullen wij een besluiten nemen over de resterende middelen voor dit project die beschikbaar
zijn vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen.
Besluitpunt 5
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Het college besluit subsidie te verlenen aan SCALDA voor het project ‘Zorghuis van de
toekomst’ van € 150.000,00 in het kader van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen
zelf aan zet’. En een eerste tranche voorschot te verlenen van € 84.000,00. Een voorbehoud
maken wij ten aanzien van de discussie over mogelijkheden om te kunnen cofinancieren
door de provincie. Dit kan nog leiden tot een herziening van het aanwijzingsbesluit.
Besluitpunt 6
Het college besluit voor het project 'Zorghuis van de toekomst' tevens het DAEB
aanwijzigingsbesluit vast te stellen en besluit SCALDA, Stichting ZorgSaam Terneuzen,
Stichting Tragel, HZ University of applied sciences en Stichting Voortgezet onderwijs
Zeeuws-Vlaanderen te belasten met het beheer van de DAEB 'Zorghuis van de toekomst'.
Besluitpunt 7
Het college besluit in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 75.000,00 aan
gemeentelijk middelen ten behoeve van de cofinanciering voor het project Zorghuis van de
toekomst eveneens op basis van het DAEB aanwijzingsbesluit. En een eerste tranche
cofinancieringsmiddelen beschikbaar te stellen van € 42.000,00.
Besluitpunt 8
Het college besluit subsidie te verlenen aan HZ University of applied sciences voor het
project ‘Masteropleiding Vitality, destination development in rural coastal areas’ van €
950.000,00 in het kader van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’. En
een eerste tranche voorschot te verlenen van € 350.000,00.
Besluitpunt 9
Het college besluit een positieve intentie tot subsidieverlening te geven voor het project
'Talenten aan de slag in Zeeland' van VNO NCW in het kader van de Regio Deal ZeeuwsVlaanderen, uiterlijk 25 mei 2021 zullen wij een besluit nemen over de subsidieverlening voor
dit project en VNO NCW conform bijgaande conceptbrief te berichten.
Besluitpunt 10
Het college besluit een positieve intentie tot subsidieverlening te geven aan de Gemeente
Goes voor het project ‘Een arbeidsmarkt voor iedereen’ in het kader van de Regio Deal
Zeeuws-Vlaanderen, uiterlijk 25 mei 2021 zullen wij een besluit nemen over de
subsidieverlening voor dit project en de gemeente Goes conform bijgaande conceptbrief te
berichten.
Besluitpunt 11
Het college besluit om de grondslag voor de berekening van de vergoeding voor de VATkosten bij te stellen naar: 2,75 procent van het te ontvangen subsidiebedrag vermeerderd
met het geraamde bedrag aan de regionale publieke cofinanciering zoals bepaald in artikel 1
begripsbepalingen van de Regeling specifieke uitkering Regio Deals derde tranche (5 maart
2020, nr WJZ/20041948). En de projecten uit de eerste tranche beschikkingen conform
bijgaande concept brieven te berichten.
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Besluitpunt 12
Het college besluit subsidie te verlenen aan de Gemeente Terneuzen voor de
uitvoeringskosten van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’ van €
200.000,00. En een eerste tranche voorschot te verlenen van € 100.000,00.
Besluitpunt 13
Het college besluit bijgaande informerende brief te verzenden aan de Raden en Staten van
de overheden in de provincie met betrekking tot de inhoud en de voortgang van de Regio
Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’.
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2021_BW_00538
zaaknummer: 333290

Vaststellen Kwaliteitsverordening vergunningverlening,
toezicht en handhaving Omgevingswet

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit tot het vaststellen van de Kwaliteitsverordening
vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingswet.
Besluitpunt 2
Het college besluit tot het aanbieden van de Kwaliteitsverordening vergunningverlening,
toezicht en handhaving Omgevingswet aan de gemeenteraad.
Besluitpunt 3
Het college besluit tot het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor
enkele deskundigheidsgebieden om te voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.2.
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2021_BW_00541
zaaknummer: 296426

Voortgangsrapportage Omgevingswet Q1 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stemt in met de voortgangsrapportage van het 1ste kwartaal van 2021 m.b.t. de
implementatie van de Omgevingswet en de acties die hierin benoemd zijn.
Besluitpunt 2
Het college stelt de gemeenteraad in kennis van de stand van zaken middels bijgevoegde
conceptbrief.
Besluitpunt 3

4/17

Het college besluit tot een extra raadsinformatiebijeenkomst m.b.t. Omgevingswet vóór het
zomerreces.
Besluitpunt 4
Het college stemt in met het verzenden van de in concept bijgevoegde digitale nieuwsbrief
aan de gemeenteraad en met het voornemen om deze op regelmatige basis te verzenden.
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2021_BW_00542
zaaknummer: 324314

Nota VTH Beleid Zeeland 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de gezamenlijke nota VTH Beleid Zeeland 2021 voor de onderdelen A en
B en C vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college besluit deel D bijlage bij de nota VTH Beleid Zeeland 2021 voor kennisgeving
aan te nemen.
Besluitpunt 3
Het college besluit het nu geldende VTH-beleid (Integraal handhavingsbeleid ZeeuwsVlaanderen 2017 - 2020) in te trekken.
Besluitpunt 4
Het college besluit de vastgestelde nota VTH Beleid Zeeland 2021 en de intrekking van het
oude beleid via de gebruikelijke weg bekend te maken (zie bijlage).
Besluitpunt 5
Het college besluit de tijdens de gezamenlijke inspraak van 30 november 2020 tot en met 11
januari 2021 ingediende zienswijzen tegen de nota VTH Beleid Zeeland 2021
overeenkomstig het ‘Eindverslag inspraakprocedure ontwerpnota VTH Beleid Zeeland 2021’
te beantwoorden en de indieners van de beantwoording in kennis te stellen (zie bijlage).
Besluitpunt 6
Het college besluit de raad van de Nota VTH Beleid Zeeland 2021 in kennis te stellen (zie
bijlage).
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2021_BW_00543
zaaknummer: 153643

Plan van aanpak NOVI/North Sea Port District

Besluit

5/17

Besluitpunt 1
Het college neemt kennis van en stemt in met het bijgevoegde plan van aanpak North Sea
Port District/Novi (bijlage 2).
Besluitpunt 2
Het college besluit middels bijgaande brief (bijlage 7) de stukken over de Omgevingsagenda
Zuidwest en de voorlopige aanwijzing van het North Sea Port District tot NOVI-gebied en het
plan van aanpak ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.

Samenleving
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2021_BW_00561
zaaknummer: 338636

Beantwoording raadsvragen van raadslid Jos Verdurmen
van fractie TOP/Gemeentebelangen: Steunpakket voor
welzijn en leefstijl in coronatijd

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 Verdurmen,
fractie TOP/Gemeentebelangen voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid Jos Verdurmen, fractie TOP/Gemeentebelangen.
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2021_BW_00555
zaaknummer: 342068

Vaststelling 'Notitie Subsidiegrondslagen 2022-2023'

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit door vaststelling van de 'Notitie Subsidiegrondslagen 2022-2023' in
te stemmen met de daarin opgenomen voorstellen tot voortzetting, aanpassing of opheffing
van de subsidiemogelijkheden.
Besluitpunt 2
Het college besluit de 'Notitie Subsidiegrondslagen 2022-2023' ter vaststelling voor te leggen
aan de gemeenteraad.
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2021_BW_00562
zaaknummer: 319956

Actualisatie van het welzijnsaccommodatiebeleid

6/17

Notulen
Aangehouden.
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2021_BW_00556
zaaknummer: 337724

Beantwoording raadsvragen Van Ginneken en De Regt van
de CDA - fractie: Welzijn in coronatijd

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 Van Ginneken en
De Regt van de CDA - fractie voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van de
raadsleden Van Ginneken en De Regt van de CDA - fractie.

Middelen
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2021_BW_00549
zaaknummer: 342216

Jaarstukken 2020 en Programmabegroting 2022 (en
meerjarenraming 2023 - 2025) van Sabewa Zeeland

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 van Sabewa Zeeland
voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit om geen zienswijze op de Programmabegroting 2022 en
meerjarenraming 2023-2025 van Sabewa Zeeland aan het Algemeen Bestuur voor te
leggen.
Besluitpunt 3
De gemeenteraad besluit de financiële gevolgen van de Programmabegroting 2022 en
meerjarenraming 2023-2025 van Sabewa Zeeland te verwerken in de Kaderbrief 2022-2025.
Besluitpunt 4
Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen de financiële
gevolgen van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van Sabewa
Zeeland te verwerken in de Kaderbrief 2022-2025.
Besluitpunt 5
7/17

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen om geen
zienswijze op de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van Sabewa
Zeeland aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.
Besluitpunt 6
Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen om het
Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 van Sabewa Zeeland voor kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_00547
zaaknummer: 342521

Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening Terneuzen
2021

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college stemt in met de concept APV Terneuzen 2021 en legt deze ter vaststelling voor
aan de gemeenteraad.

Realisatie & Beheer
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2021_BW_00565
zaaknummer: 342558

Rapport IPR Normag onderzoek inzamelsystemen Zeeuwse
gemeenten

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt het onderzoeksrapport ‘Onderzoek inzamelsystemen Zeeuwse
gemeenten' voor kennisgeving aan.
Besluitpunt 2
Het college besluit het rapport met bijgevoegde aanbiedingsbrief ter kennisname toe te
zenden aan de gemeenteraad.

HAMERSTUKKEN
Omgeving & Economie
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2021_BW_00539
zaaknummer: 342680

Verkeersbesluit Herbert H. Dowweg

Besluit
Besluitpunt 1

8/17

Het college stemt in met de snelheidsverlaging op de Herbert H. Dowweg.
Besluitpunt 2
Het college stemt in met het verkeersbesluit.
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2021_BW_00540
zaaknummer: 339251

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

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de brief en de Oriëntatienota voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de Oriëntatienota vast te stellen.
Besluitpunt 3
Het college besluit de brief en de Oriëntatienota ter kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad.
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2021_BW_00544
zaaknummer: 342902

verzoek ontheffing Sassevaart - Q2 geluid en
grondtransporten

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit ontheffing te verlenen aan Sassevaart vof voor het werken buiten de
reguliere werktijden in het tweede kwartaal van 2021 van 1 april 2021 tot 1 juli 2021.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de gevraagde grondtransporten in het tweede kwartaal
2021.

Middelen
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2021_BW_00548
zaaknummer: 342313

kostenverrekening inzet Team gemeenten 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stemt in met de uitgangspunten uit de bijgevoegde memo 'kostenverrekening
inzet Team gemeenten'
9/17
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2021_BW_00550
zaaknummer: 299359

Perioderapportage 4 - 2021

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De Raad besluit de 4e perioderapportage van de begroting 2021 vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen de 4e perioderapportage van de begroting 2021
vast te stellen.

Samenleving
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2021_BW_00551
zaaknummer: 342150

Afwijzingen week 14 (2021)

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de afwijzingen van week 14.
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2021_BW_00552
zaaknummer: 341999

provinciaal subsidie 2021 regioarrangement cultuur ZeeuwsVlaanderen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van de beschikking van de Provincie Zeeland, waarbij
de provincie onze gemeente in het kader van het regioarrangement cultuur ZeeuwsVlaanderen voor het jaar 2021 een subsidiebedrag van in totaal € 102.000 beschikbaar stelt.
Besluitpunt 2
Het college besluit de in die beschikking genoemde bedragen budgettair neutraal op te
nemen in de gemeentebegroting 2021 door ze te verwerken in de vijfde perioderapportage
2021.
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2021_BW_00553
zaaknummer: 334738

Beslissing op het bezwaarschrift

Besluit
Besluitpunt 1

10/17

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_00554
zaaknummer: 330875

Beslissing op het 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_00557
zaaknummer: 342643

Diverse investeringskredieten buitensportaccommodaties
2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om investeringskredieten beschikbaar te stellen voor:
1. opwaardering hellingbaan jachthaven Otheense Kreek ad € 5.000,00;
2. herstel beschoeiing hengelsportlocatie Kleine Kreek in Axel ad € 5.500,00.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de investeringskredieten te dekken uit het verzamelbudget
sportaccommodaties 2021.
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2021_BW_00558
zaaknummer: 302989

Stand van zaken voorkeurslocatie onderwijshuisvesting
Rivierenbuurt

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit vast te houden aan het voorkeursscenario en de voorkeurslocatie voor de
nieuwe brede school in de Rivierenbuurt.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met een gerichte e-actie om een breder platform bij elkaar
te roepen en om in enkele sessies te praten over de inrichting op de voorkeurslocatie.
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2021_BW_00559
zaaknummer: 342678

Burgerinitiatief Zwemlessen Sas van Gent

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het verzoek van omwonenden Beneluxstraat Sas van
Gent voor vergoeding van zwemlessen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met het voorstel de kosten, zijnde maximaal € 5.000, te
dekken uit de reserve GIDS voor Sas van Gent.
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2021_BW_00560
zaaknummer: 337418

verzoek Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen om lening
voor inrichting nieuwe locatie bibliotheek Terneuzen

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit er mee in te stemmen dat het college de Stichting Bibliotheek ZeeuwsVlaanderen een (rentedragende) lening van € 430.000 verstrekt voor de aanschaf van de
inrichting voor de nieuwe locatie in Terneuzen.
Besluitpunt 2
De raad besluit geen wensen en bedenkingen te formuleren op het voorgenomen besluit van
het college om een (rentedragende) lening van € 430.000 te verstrekken een de Stichting
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen voor de aanschaf van de inrichting voor de nieuwe locatie in
Terneuzen.
Besluitpunt 3
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om er mee in te stemmen dat het college
de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen een (rentedragende) lening van € 430.000
verstrekt voor de aanschaf van de inrichting van de nieuwe locatie in Terneuzen.
Besluitpunt 4
Het college besluit onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad de Stichting
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen voor de inrichting van de nieuwe locatie van de bibliotheek
in Terneuzen een lening van € 430.000 te verstrekken tegen een rente van 2,625% en terug
te betalen in 10 jaar.

Realisatie & Beheer
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2021_BW_00563
zaaknummer: 341030

Cultuurhistorische waarden op de gemeentelijke
begraafplaatsen

12/17

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit optie 3 uit de oplegnotitie 'cultuurhistorische waarden op de gemeentelijke
begraafplaatsen' te volgen.
Besluitpunt 2
De raad besluit om de jaarlijkse kosten van € 17.000 voor het behoud van cultuurhistorische
waardevolle graven structureel op te nemen in de kaderbrief 2022-2025.
Besluitpunt 3
Het college besluit de raad te adviseren optie 3 uit de oplegnotitie 'cultuurhistorische
waarden op de gemeentelijke begraafplaatsen' te volgen.
Besluitpunt 4
Het college besluit de raad te adviseren om de jaarlijkse kosten van € 17.000 voor het
behoud van cultuurhistorische waardevolle graven structureel op te nemen in de kaderbrief
2022-2025.
Besluitpunt 5
Het college besluit het aanbrengen van (wijzigingen in) grafbedekkingen van
cultuurhistorisch waardevolle graven, of graven die zich in de vakken Axel Burchtlaan vak D
en E, Biervliet vak A, Zaamslag vak B en K bevinden, vergunningplichtig te maken.
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2021_BW_00564
zaaknummer: 341602

Gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. jaarrekening 2020,
begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van OLAZ voor
kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit de teruggave 2020 OLAZ van € 41.440 toe te voegen aan het
begrotingsresultaat.
Besluitpunt 3
De gemeenteraad besluit om geen zienswijze op de 1e tot en met de 2e begrotingswijziging
2021 van OLAZ aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.

13/17

Besluitpunt 4
De gemeenteraad besluit de hogere kosten van de 1e tot en 2 begrotingswijziging OLAZ
voor een totaalbedrag van € 52.190 in 2021 te dekken uit de post prijsindexering.
Besluitpunt 5
De gemeenteraad besluit geen zienswijze op de begroting 2022 en de meerjarenraming
2023-2025 van OLAZ aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.
Besluitpunt 6
De gemeenteraad besluit de bijraming voor 2022 van € 40.224 op te nemen in de op te
stellen Terneuzense begroting 2022.
Besluitpunt 7
De gemeenteraad besluit de structurele aanpassingen te verwerken in de afvalstoffenheffing
2022.
Besluitpunt 8
Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen om het
jaarverslag en de jaarrekening 2020 van OLAZ voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 9
Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen de teruggave
2020 OLAZ van € 41.440 toe te voegen aan de post onvoorzien.
Besluitpunt 10
Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen de hogere
kosten voor de begrotingswijzigingen 2021 aan OLAZ van € € 52.190 in 2021 te dekken uit
de post prijsindexering.
Besluitpunt 11
Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen om geen
zienswijze op de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van OLAZ aan
het Algemeen Bestuur voor te leggen.
Besluitpunt 12
Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen de bijraming
voor 2022 van € 40.224 op te nemen in de op te stellen Terneuzense begroting 2022.
Besluitpunt 13
Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen de structurele
aanpassingen te verwerken in de afvalstoffenheffing 2022.
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Besluitpunt 14
Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen om geen
zienswijze op de 1e tot en met de 2e begrotingswijziging 2021 van OLAZ aan het Algemeen
Bestuur voor te leggen.

Controlling
36

2021_BW_00566
zaaknummer: 342966

Afsprakenlijst Managementoverleg 7 april 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 7 april 2021 voor
kennisgeving aan te nemen.

37

2021_BW_00567
zaaknummer: 342967

Besluitenlijst Directieoverleg 7 april 2021 - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 7 april 2021 voor kennisgeving
aan.

38

2021_BW_00568
zaaknummer: 342970

Termijnagenda 2021 – wijzigingen raadsvergadering 3 juni
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 3 juni 2021.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de wijzigingen in de Termijnagenda 2021 voor de raadsvergadering
van 3 juni 2021 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

UITNODIGINGEN
39

2021_BW_00569

Vertegenwoordiging Dodenherdenking 4 mei 2021
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zaaknummer: 331719
Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt in Axel vertegenwoordigd door wethouder Vervaet, in Biervliet door
wethouder Van Hulle, in Koewacht door wethouder Suij, in Terneuzen door burgemeester
Van Merrienboer (onder voorbehoud) en in Zaamslag door wethouder Begijn.
40

2021_BW_00570
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 26 juli 2021 Openen zeilweek 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door wethouder Van Hulle.

RONDVRAAG
41

2021_BW_00571
zaaknummer: 342593

Rondvraag

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Overlast Basaltpromenade (wethouder Vervaet)
Het college vraagt dit na te gaan.
Uitvoering door: Middelen.
Besluitpunt 3
Pontje van Sluiskil (wethouder Van Hulle)
Het college bespreekt de actuele situatie.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 4
Oproep aan formerende partijen (wethouder Van Assche)
Het college neemt hier kennis van.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
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Besluitpunt 5
De Statie (wethouder Van Hulle)
Het college wacht het advies af.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 6
Planning besluitvorming Jeugdbescherming West (gemeentesecretaris)
Het college stemt in met de aangepaste planning en verzoekt deze met de griffie te
bespreken.
Uitvoering door: Samenleving.
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