College van burgemeester en wethouders
Zitting van 28 september 2021

Openbare besluitenlijst

Samenstelling
Aanwezig:
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
Afwezig:
de heer Erik Merrienboer, van, burgemeester

RONDVRAAG
5

2021_BW_01225
zaaknummer: 357386

Rondvraag

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Bezoek aan Nieuwe Sluis Terneuzen (wethouder Van Assche)
Het college stelt een werkbezoek op prijs.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 3
Terugblik kermis Terneuzen (wethouder Begijn)
Het college kijkt terug op de kermis.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.

Besluitpunt 4

1/20

Plannen ABC Complex (wethouder Begijn)
De wethouders Van Hulle en Begijn laten zich hierover graag informeren.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
6

2021_BW_01226
zaaknummer: 356874

Openbare besluitenlijst B&W 21 september 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Omgeving & Economie
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2021_BW_01227
zaaknummer: 294329

Realisatie Windlust 2 in Hoek

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de globale indeling van Windlust 2 vast te stellen volgens bijlage 1.
Besluitpunt 2
Het college besluit voorbereidingen te starten voor de realisatie van Windlust 2 in Hoek.
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2021_BW_01247
zaaknummer: 352892

Vordering tot betaling van verbeurde dwangsom

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit tot het invorderen van de verbeurde dwangsom en door middel van
bijgaande brief op de ingediende zienswijze te reageren.

9

2021_BW_01248
zaaknummer: 357254

Stukken AB RUD Zeeland van 4 oktober 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1

2/20

Het college besluit de stukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de
RUD Zeeland op 4 oktober 2021 voor kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_01250
zaaknummer: 357368

Dividendbeleid PZEM N.V.

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het dividendbeleid van PZEM N.V..
Besluitpunt 2
Het college besluit de brief in de bijlage ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
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2021_BW_01254
zaaknummer: 342157

Beleidsnotitie "Grip op Flexwonen" en beleidsregel
"Flexbewoning gemeente Terneuzen"

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
Het raad besluit de beleidsnotitie “Grip op Flexwonen september 2021” voor inspraak vrij te
geven.
Besluitpunt 2
Het college stemt in met de beleidsnotitie "Grip op Flexwonen" en de beleidsregels
"Flexbewoning gemeente Terneuzen".
Besluitpunt 3
Het college besluit de beleidsregels "Flexbewoning gemeente Terneuzen" vrij te geven voor
de inspraak gelijk met de beleidsnotitie.
Besluitpunt 4
Het college besluit de raad voor te stellen de beleidsnotitie regels "Grip op Flexwonen” vrij te
geven voor de inspraak.

12

2021_BW_01255
zaaknummer: 337684

Nota kostenverhaal 2021

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

3/20

Besluitpunt 1
De raad besluit de Nota kostenverhaal vrij te geven voor inspraak.
Besluitpunt 2
De raad besluit tot het vormen van de bestemmingsreserve 'ruimtelijke ontwikkeling' voor de
structurele voeding met bijdragen voor ruimtelijke ontwikkelingen op basis van de Nota
kostenverhaal 2021.
Besluitpunt 3
Het college besluit tot het instemmen met de Nota Kostenverhaal 2021
Besluitpunt 4
Het college stemt in met de vorming van een bestemmingsreserve op basis van de Nota
kostenverhaal 2021
Besluitpunt 5
Het college besluit de Nota kostenverhaal 2021 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Samenleving
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2021_BW_01228
zaaknummer: 357072

Capaciteitsprobleem BS De Kameleon

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt kennis van het onderzoek.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met het voorgestelde voorkeursscenario, verwijzen naar
leegstand (optie 5 in het onderzoek), en dit verder uit te werken met het schoolbestuur.
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2021_BW_01232
zaaknummer: 356373

Toezicht op de algemene toegankelijkheid van het onderwijs
op het Lodewijk College

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit op basis van het gestelde in de notitie 'beoordeling documenten
Lodewijk College' dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat de algemene
toegankelijkheid op het Lodewijk College in het geding is en dat er daarom ook geen
aanleiding is om gebruik te maken van de bevoegdheden, zoals vastgelegd in het

4/20

'toezichtkader voor de algemene toegankelijkheid van het onderwijs op het Lodewijk College
in Terneuzen'.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de raad voor te stellen om te besluiten dat er op basis van het
gestelde in de notitie 'beoordeling documenten Lodewijk College' geen aanleiding is om te
veronderstellen dat de algemene toegankelijkheid op het Lodewijk College in het geding is
en dat er daarom ook geen aanleiding is om gebruik te maken van de bevoegdheden, zoals
vastgelegd in het 'toezichtkader voor de algemene toegankelijkheid van het onderwijs op het
Lodewijk College in Terneuzen'.
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2021_BW_01236
zaaknummer: 277167

Lokale inclusie-agenda VN-Verdrag Handicap 2022-2025 en
lokale Deltaplan aanpak tegen discriminatie 2022-2025

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit in te stemmen met de lokale inclusie agenda 2022-2025 voor de
implementatie van het VN-Verdrag Handicap.
Besluitpunt 2
De raad besluit het restant van € 486.600 van het oorspronkelijke investeringskrediet
(actieplan VN-Verdrag Handicap 2019-2022) van € 886.500 te laten vervallen per 31-122021.
Besluitpunt 3
De raad besluit een nieuw investeringskrediet van € 386.650 beschikbaar te stellen voor
nieuwe aanpassingen voortvloeiend uit het actieplan (fysieke) toegankelijkheid als gevolg
van de aanpak van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in de
gemeente Terneuzen.
Besluitpunt 4
De raad besluit budget beschikbaar te stellen voor de exploitatiekosten uit het actieplan
("week van respect", toets bureau Ongehinderd, bewustwordingscampagne en training) van
€ 13.500 in 2022 en € 1.500 in de jaren 2023 t/m 2025.
Besluitpunt 5
Het college besluit in te stemmen met het plan van aanpak (de lokale inclusie agenda 20222025) voor de implementatie van het VN-Verdrag Handicap en legt dit ter besluitvorming
voor aan de raad.
Besluitpunt 6

5/20

Het college besluit de raad voor te stellen het restant van € 486.600 van het oorspronkelijke
investeringskrediet (actieplan VN-Verdrag 2019-2022) van € 886.500 te laten vervallen per
31-12-2021.
Besluitpunt 7
Het college besluit de raad voor te stellen een nieuw investeringskrediet van € 386.650
beschikbaar te stellen voor nieuwe aanpassingen voortvloeiend uit het actieplan (fysieke)
toegankelijkheid als gevolg van de aanpak van het VN-Verdrag Handicap in de gemeente
Terneuzen.
Besluitpunt 8
Het college besluit de raad voor te stellen budget beschikbaar te stellen voor de
exploitatiekosten uit het actieplan ("week van respect", toets bureau Ongehinderd,
bewustwordingscampagne en training) van € 13.500 in 2022 en € 1.500 in de jaren 2023 t/m
2025.
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2021_BW_01239
zaaknummer: 342240

Beleidsplan sociaal domein 2022-2025 gemeente
Terneuzen 'Iedereen aan boord'

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit in te stemmen met het beleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022-2025
'Iedereen aan boord'.
Besluitpunt 2
De raad besluit in te stemmen met de voorgestelde uitwerking van het plan (bijlage 'Wat
gaan we doen?'), en in het bijzonder met het opstellen van maatschappelijke kosten baten
analyses voor de volgende drie opgaven:
1. Oud worden in de eigen kern;
2. Structurele aanpak van armoede;
3. Een goede set van basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur en sport,
voor alle inwoners.
Besluitpunt 3
Het college besluit in te stemmen met het beleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022-2025
'Iedereen aan boord'.
Besluitpunt 4
Het college besluit het beleidsplan 'Iedereen aan boord' ter instemming aan de raad voor te
leggen.

6/20
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2021_BW_01240
zaaknummer: 342240

Verordening sociaal domein gemeente Terneuzen 2022

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit de Verordening sociaal domein gemeente Terneuzen 2022 vast te
stellen met ingang van 1 maart 2022.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit de volgende verordeningen in te trekken met ingang van 1 maart
2022:











Verordening jeugdhulp Terneuzen 2017
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
Verordening Tegenprestatie Participatiewet
Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet
Re-integratieverordening Participatiewet
Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet
Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
Verordening Verrekening Bestuurlijke Boete bij recidive Participatiewet
Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet

Besluitpunt 3
Het college besluit in te stemmen met de Verordening sociaal domein gemeente Terneuzen
2022 en legt de genoemde verordening ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
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2021_BW_01238
zaaknummer: 352937

Evaluatie Preventief Jeugdbeleid 2020-2022

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

Controlling
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2021_BW_01263
zaaknummer: 357628

Termijnagenda 2021 – wijzigingen raadsvergaderingen 9 en
11 november 2021

7/20

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
raadsvergaderingen van 9 en 11 november 2021.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de wijzigingen in de Termijnagenda 2021 voor de raadsvergaderingen
van 9 en 11 november 2021 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Realisatie & Beheer
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2021_BW_01230
zaaknummer: 356862

Update over voortgang project Veerhaven

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 kennis te nemen van de notitie Voortgang project Veerhaven.
Besluitpunt 3
Het college besluit de brief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
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2021_BW_01231
zaaknummer: 357186

Grondstoffenplan 2022

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit het Grondstoffenplan 2022 vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college besluit aan de raad voor te stellen het Grondstoffenplan 2022 vast te stellen.

HAMERSTUKKEN
Samenleving
8/20
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2021_BW_01233
zaaknummer: 351878

Schenking collectie beelden door erven van overleden
kunstenaar aan gemeente Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de schenking in dank te aanvaarden onder de met de familie van de
kunstenaar overeengekomen voorwaarden, zoals opgenomen in de
schenkingsovereenkomst.
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2021_BW_01234
zaaknummer: 347207

Onderwijshuisvesting Westdorpe

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit om in te stemmen met het volgende voorkeurscenario voor de
onderwijshuisvesting in Westdorpe:
1. Wij vernieuwbouwen de huidige school voor 80 leerlingen;
2. Wij behouden als gemeente het juridisch en economisch eigendom over het gebouw;
3. Wij vestigen ook kinderopvang in het gebouw en realiseren een Integraal Kindcentrum
(IKC). De kinderopvang betaalt hiervoor een marktconforme, tenminste kostendekkende
huurprijs;
4. Wij renoveren de bestaande gymzaal op loopafstand van het IKC;
5. Wij bouwen geen extra ruimte voor andere organisaties in het schoolgebouw;
6. Wij realiseren een energieneutraal gebouw met extra kwaliteiten (ENG+);
7. Het schoolbestuur draagt financieel bij, conform de gemaakte afspraken in het Integraal
Huisvestingsplan.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit een investeringskrediet van € 4.656.000 beschikbaar te stellen
voor de uitvoering van het voorliggende huisvestingsvoorstel Westdorpe.
Besluitpunt 3
De gemeenteraad besluit in te stemmen met het onttrekken van € 174.000 uit de algemene
reserve voor het voorliggende huisvestingsvoorstel Westdorpe.
Besluitpunt 4
Het college besluit om het verder uitgewerkte voorkeurscenario (collegebesluit d.d. 22 juni
2021) voor de onderwijshuisvesting in Westdorpe voor te leggen ter besluitvorming aan de
gemeenteraad:
1. Wij vernieuwbouwen de huidige school voor 80 leerlingen;
2. Wij behouden als gemeente het juridisch en economisch eigendom over het gebouw;
3. Wij vestigen ook kinderopvang in het gebouw en realiseren een Integraal Integraal
Kindcentrum (IKC). De kinderopvang betaalt hiervoor een marktconforme, tenminste

9/20

kostendekkende huurprijs;
4. Wij renoveren de bestaande gymzaal op loopafstand van het IKC;
5. Wij bouwen geen extra ruimte voor andere organisaties in het schoolgebouw;
6. Wij realiseren een energieneutraal gebouw met extra kwaliteiten (ENG+);
7. Het schoolbestuur draagt financieel bij, conform de gemaakte afspraken in het Integraal
Huisvestingsplan
Besluitpunt 5
Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen om investeringskrediet van €
4.656.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het voorliggende
huisvestingsvoorstel Westdorpe.
Besluitpunt 6
Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het
onttrekken van € 174.000 uit de algemene reserve voor het voorliggende
huisvestingsvoorstel Westdorpe.
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2021_BW_01235
zaaknummer: 357005

Volwassenfonds Sport & Cultuur Zeeland

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de intentieverklaring voor deelname aan het Volwassenfonds Sport &
Cultuur Zeeland te ondertekenen.
Besluitpunt 2
De burgemeester besluit wethouder Jack Begijn te mandateren voor de ondertekening op
dinsdag 28 september a.s.
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2021_BW_01237
zaaknummer: 357334

Aanvraag Transformatiefonds Extramuralisering en
ambulantisering GGZ Zeeland

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de aanvraag van een financiele bijdrage uit het
Transformatiefonds Extramuralisering en ambulantisering GGZ Zeeland voor bijgevoegd
plan.

Omgeving & Economie
26

2021_BW_01241
zaaknummer: 153643

Aangepaste statuten Benelux Groepering Territoriale
Samenwerking (bgts) North Sea Port District

10/20

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit bijgevoegde statuten voor de BGTS North Sea Port District (bijlage
1) goed te keuren.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit als gemeentelijke vertegenwoordigers uit het college voor de
Algemene Vergadering burgemeester Erik van Merrienboer, wethouders Jack Begijn en Ben
van Assche aan te wijzen.
Besluitpunt 3
De gemeenteraad besluit als gemeentelijke vertegenwoordigers uit de Algemene
Vergadering voor de Raad van Bestuur aan te wijzen burgemeester Erik van Merrienboer en
wethouder Ben van Assche.
Besluitpunt 4
Het college besluit in te stemmen met de bijgevoegde statuten bgts North Sea Port District
(bijlage 1) en deze aan te bieden aan de Gemeenteraad;
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2021_BW_01242
zaaknummer: 346930

Vaststelling van de definitieve BIZ-subsidie 2020

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om de definitieve BIZ-subsidie over 2020 vast te stellen op € 53.877.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de jaren 2019 en 2020 met Bizzy af te rekenen.
Besluitpunt 3
Het college besluit om Bizzy van beide besluiten op de hoogte te brengen via bijgaande
brief.
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2021_BW_01243
zaaknummer: 338214

Verzoek tot aanpassing beleid bedrijf aan huis

Besluit
Besluitpunt 1

11/20

Het college besluit om in principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek van ANKO
en de planologische mogelijkheden voor een kapsalon aan huis niet aan te passen.
Besluitpunt 2
Het college besluit dit standpunt aan de ANKO kenbaar te maken en de portefeuillehouder
economie mandaat te geven om na afstemming met de gemeente Sluis de antwoordbrief af
te stemmen.
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2021_BW_01244
zaaknummer: 333375

formaliseren erfpachtgrond Crematorium Monuta

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het verzoek om de huidige situatie notarieel vast te
leggen
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2021_BW_01245
zaaknummer: 339508

Definitief vaststellen subsidie verbetering kwaliteit
winkelgebieden Axel en Terneuzen voor Weststraat 14 in
Axel

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om de subsidie van € 1.000,- in het kader van de Subsidieverordening
verbetering kwaliteit winkelgebieden centrum Axel en kernwinkelgebied Terneuzen 2020
voor Weststraat 14 in Axel definitief vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de aanvrager per brief op de hoogte te brengen van het besluit om de
gevraagde subsidie definitief te verlenen.
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2021_BW_01246
zaaknummer: 355966

Vaststelling van de Verordening Bedrijveninvesteringszone
Centrum Terneuzen 2022-2026

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Terneuzen 2022-2026
vast te stellen.
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Besluitpunt 2
De raad besluit de Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Terneuzen 2021-2025 in
te trekken.
Besluitpunt 3
De raad besluit de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Terneuzen en Stichting
Bizzy Stad Terneuzen voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 4
Het college besluit de Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Terneuzen 20222026 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
Besluitpunt 5
Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening BIZ Centrum Terneuzen 20212025 in te trekken.
Besluitpunt 6
Het college besluit het Reglement draagvlakmeting BIZ Centrum Terneuzen 2022-2026 vast
te stellen.
Besluitpunt 7
Het college besluit het Reglement draagvlakmeting BIZ Centrum Terneuzen 2021-2025 in te
trekken.
Besluitpunt 8
Het college, vertegenwoordigd door de burgemeester, besluit een uitvoeringsovereenkomst
aan te gaan met de Stichting Bizzy Stad Terneuzen.
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2021_BW_01249
zaaknummer: 351147

Aanvraag aankoop van een strook gemeenteplantsoen
naast een woning in Kanaalpark in Philippine

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de aanvraag voor aankoop van een strook gemeentegroen naast een
woning in Kanaalpark in Philippine af te wijzen.
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2021_BW_01251
zaaknummer: 356982

Zienswijze 4e begrotingswijziging 2021 en 1e
begrotingswijziging 2022 Externe Veiligheid

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
13/20

Besluitpunt 1
De raad besluit kennis te nemen van de 4e begrotingswijziging 2021 en 1e
begrotingswijziging 2022 Externe Veiligheid RUD Zeeland.
Besluitpunt 2
De raad besluit geen zienswijze in te dienen op de 4e begrotingswijziging 2021 en 1e
begrotingswijziging 2022 Externe Veiligheid RUD Zeeland.
Besluitpunt 3
De raad besluit bijgevoegde antwoordbrief te sturen naar de RUD Zeeland.
Besluitpunt 4
Het college besluit kennis te nemen van de 4e begrotingswijziging 2021 en 1e
begrotingswijziging 2022 Externe Veiligheid RUD Zeeland.
Besluitpunt 5
Het college besluit geen zienswijze voor te leggen aan de raad.
Besluitpunt 6
Het college besluit een antwoordbrief aan de RUD Zeeland voor te leggen aan de raad.
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2021_BW_01253
zaaknummer: 357131

Beantwoording raadsvragen de heer J. d’Hooghe (fractie
Sociaal Terneuzen) : klacht burgers over vrachtverkeer door
Weststraat, Oudestad, Burgemeester Maarleveldstraat,
Geuzenstraat en Noordstraat Biervliet

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 de heer J. d’Hooghe
(fractie Sociaal Terneuzen) voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid de heer J. d’Hooghe (fractie Sociaal Terneuzen).
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2021_BW_01252
zaaknummer: 329410

Vaststellen Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ)

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
14/20

Besluitpunt 1
De raad besluit de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) met bijbehorende
uitvoeringsagenda vast te stellen (zie bijlage 2 en 3).
Besluitpunt 2
Het college besluit akkoord te gaan met de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) met
bijbehorende uitvoeringsagenda en deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad
(zie bijlage 2 en 3).
Besluitpunt 3
Het college besluit in te stemmen met de gevraagde bijdrage van € 18.597,- en dit bedrag te
dekken uit het budget voor klimaatmiddelen onder taakveld Milieubeheer.
Besluitpunt 4
Het college besluit de structurele bijdrage van € 18.597,- vanaf 2022 te dekken uit het in de
Kaderbrief 2022-2025 beschikbaar gestelde bedrag voor Klimaatmiddelen.
Besluitpunt 5
Het college besluit de KasZ te implementeren in de eigen organisatie en in de diverse
gemeentelijke beleids- en uitvoeringsdocumenten.
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2021_BW_01271
zaaknummer: 282201

Presentatie informatiebijeenkomst 29 september 2021
project Verbetering Leefomgeving Kanaalzone Sluiskil Terneuzen - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit bijgevoegde presentatie voor kennisgeving aan te nemen.

Middelen
37

2021_BW_01257
zaaknummer: 357194

Verzoek tot uitstel van betaling voor aanslag leges

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het voornemen tot het verlenen van uitstel van
betaling voor het bestreden bedrag van de aanslag leges (nr. 181392).
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2021_BW_01258
zaaknummer: 356094

Belastingverordeningen 2022

15/20

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 vast te stellen
en de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021 in te trekken.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit de Verordening reinigingsheffingen 2022 vast te stellen en de
Verordening reinigingsheffingen 2021 in te trekken.
Besluitpunt 3
De gemeenteraad besluit de Verordening rioolheffing 2022 vast te stellen en de Verordening
rioolheffing 2021 in te trekken.
Besluitpunt 4
De gemeenteraad besluit de Verordening forensenbelasting 2022 vast te stellen en de
Verordening forensenbelasting 2021 in te trekken.
Besluitpunt 5
De gemeenteraad besluit de Verordening toeristenbelasting 2022 vast te stellen en de
Verordening toeristenbelasting 2021 in te trekken.
Besluitpunt 6
De gemeenteraad besluit de Verordening hondenbelasting 2022 vast te stellen en de
Verordening hondenbelasting 2021 in te trekken.
Besluitpunt 7
De gemeenteraad besluit de Verordening parkeerbelastingen 2022 en de bijbehorende
tarieventabel vast te stellen en de Verordening parkeerbelastingen 2021 in te trekken.
Besluitpunt 8
De gemeenteraad besluit het Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2022 vast
te stellen en het Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2021 in te trekken.
Besluitpunt 9
De gemeenteraad besluit de Verordening markt- en standplaatsgelden 2022 vast te stellen
en de Verordening markt- en standplaatsgelden 2021 in te trekken.
Besluitpunt 10
De gemeenteraad besluit de Legesverordening 2022, de bijbehorende tarieventabel en het
overzicht bouwkosten vast te stellen en de Legesverordening 2021 in te trekken.
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Besluitpunt 11
De gemeenteraad besluit tot het intrekken van de Verordening precariobelasting 2016.
Besluitpunt 12
Het college besluit de raad voor te stellen de belastingverordeningen 2022 en de
bijbehorende tarieventabellen vast te stellen.
Besluitpunt 13
Het college besluit de raad voor te stellen het Kostenbesluit naheffingsaanslag
parkeerbelastingen 2022 vast te stellen.
Besluitpunt 14
Het college besluit de Tarieventabel parkeren parkeergarages 2022 vast te stellen.
Besluitpunt 15
Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening precariobelasting 2016 in te
trekken.
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2021_BW_01259
zaaknummer: 299359

Perioderapportage 7 - 2021

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De Raad besluit de 7e perioderapportage van de begroting 2021 vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de 7e perioderapportage van de begroting 2021 vast te stellen en deze
voor te leggen aan de gemeenteraad.
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2021_BW_01260
zaaknummer: 355449

Beantwoording raadsvragen J. van Ginneken en P. Balcaen,
CDA: veiligheid bedrijfsterreinen

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 J. van Ginneken
en P. Balcaen, CDA voor kennisgeving aan te nemen.
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Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van de
raadsleden J. van Ginneken en P. Balcaen, CDA.
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2021_BW_01256
zaaknummer: 355377

Informatie toepassing Wet Markt en Overheid

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.

Controlling
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2021_BW_01229
zaaknummer: 357389

Afsprakenlijst Managementoverleg 15 september 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 15 september 2021 voor
kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_01261
zaaknummer: 357390

Besluitenlijst Directieoverleg 15 september 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 15 september 2021 voor
kennisgeving aan.
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2021_BW_01262
zaaknummer: 357093

Onderzoeksprogramma 2022 (verordening artikel 213a
Gemeentewet)

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.
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Besluitpunt 2
Het college besluit de brief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

UITNODIGINGEN
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2021_BW_01264
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 1 oktober 2021 Stad en regiogebed

Besluit
Besluitpunt 1
Het college is verhinderd.
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2021_BW_01265
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 2 oktober 2021 Onthulling gedenkplaat Leo
Testers Cuyperskerk Sas vGent

Besluit
Besluitpunt 1
Het college is verhinderd.
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2021_BW_01266
zaaknummer: 331719

Programma OZO themamiddag 5 oktober 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt bij het thema-overleg Wonen en Voorzieningen (Cultuur)
vertegenwoordigd door wethouder Deij, bij Sociaal Domein door wethouder Vervaet, bij
Arbeidsmarkt en Participatie door wethouder Van Hulle, bij Extra Klimaat, Energie & Milieu
(Energie) door wethouder Vervaet en bij Wonen en Voorzieningen door wethouder Van
Hulle.
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2021_BW_01267
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 20 oktober 2021 Presentatie en bezoek nieuwe
vaccinatielocatie

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door wethouder Suij.
49

2021_BW_01268
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 4 november 2021 Symposium Rechtmatigheid
en legitimiteit

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college is verhinderd.
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2021_BW_01269
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 25 november 2021 Meet up Groene Revolutie
Zeeuwse Schoolpleinen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college is verhinderd.
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2021_BW_01270
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 26 november 2021 VNG Bestuurdersdag

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