College van burgemeester en wethouders
Zitting van 21 september 2021

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
5

2021_BW_01195
zaaknummer: 356874

Rondvraag

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Volwassenfonds Sport & Cultuur Zeeland (wethouder Begijn)
Het college vraagt hiervoor een advies voor te bereiden.
Uitvoering door: Samenleving.
Besluitpunt 3
Sinterklaasintocht Terneuzen (burgemeester en wethouder Begijn)
Het college neemt kennis van de actuele situatie en volgt de verdere voorbereidingen.
Uitvoering door: Middelen.
Besluitpunt 4
Terugkoppeling gesprek met provincie (wethouder Van Assche)
Het college neemt hier kennis van.
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Uitvoering door: Omgeving en Economie.

VOORBEREIDING COMMISSIEVERGADERINGEN
6

2021_BW_01196
zaaknummer:

Voorbereiding commissievergaderingen van 21, 22 en 23
september 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college heeft de agenda's van de raadscommissies doorgenomen.

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
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2021_BW_01197
zaaknummer: 356084

Openbare besluitenlijst B&W 14 september 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
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2021_BW_01198
zaaknummer: 356967

Openbare besluitenlijst B&W 16 september 2021

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

BESPREEKSTUKKEN
Omgeving & Economie
9

2021_BW_01192
zaaknummer: 294329

Realisatie Windlust 2 in Hoek

Notulen
Aangehouden.
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2021_BW_01199
zaaknummer: 349898

Grondprijzenbrief 2022

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
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De raad besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de grondprijzen vast te stellen conform bijlagen 2 en 3 en de
gemeenteraad hierover te informeren met de brief uit bijlage 1.
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2021_BW_01200
zaaknummer: 352076

Nota Grondbeleid

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De Raad besluit tot het vaststellen van de Nota grondbeleid.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de Nota grondbeleid en deze ter vaststelling aan te
bieden aan de Raad.
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2021_BW_01201
zaaknummer: 296426

Bepalen uitgangspunten ter voorbereiding op besluitvorming
rondom de Omgevingswet

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit in te stemmen met de voorgestelde uitgangspunten ten aanzien
van de delegatiebevoegdheid (bijlage 2), het verzwaard adviesrecht (bijlage 3) en verplichte
participatie (bijlage 4) bij buitenplanse omgevingsvergunningen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de uitgangspunten ten aanzien van het
delegatiebesluit (bijlage 2), verzwaard adviesrecht (bijlage 3) en verplichte participatie bij
buitenplanse omgevingsvergunningen (bijlage 4).
Besluitpunt 3
Het college legt de uitgangspunten ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
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2021_Raad_00189
zaaknummer: 71511

Kop van de Noordstraat noord ontgraven locatie 2

Besluit
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Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit om de hogere kosten ter hoogte van € 100.000 voor realisering
van het plan en nakoming van de afspraken uit de overeenkomst te dekken uit de algemene
reserve in 2022.
Besluitpunt 2
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de hogere kosten van € 100.000 voor
realisering van het plan en nakoming van de afspraken uit de overeenkomst te dekken uit de
algemene reserve in 2022.
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2021_BW_01202
zaaknummer: 352622

Beantwoording raadsvragen de heer L. de Beleir (fractie
CDA): Woonwijk Othene

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 L. de Beleir (fractie
CDA) voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid L. de Beleir (fractie CDA).
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2021_BW_01208
zaaknummer: 352686

Vooraankondiging last onder dwangsom

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit, mede naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek en in
overeenstemming met eerdere besluitvorming, over te gaan tot handhaving van het
bestemmingsplan door het opleggen van een last onder dwangsom aan overtreder door
middel van bijgevoegde conceptbrieven.
Besluitpunt 2
Het college besluit om een afschrift van het voornemen tot handhaving te sturen naar de
verzoekers tot handhaving en de verzending van deze stukken over te dragen aan de
teamleider van het team vergunningen en handhaving.
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2021_BW_01207
zaaknummer: 356710

Principeverzoek voor het verplaatsen van een bouwtitel aan
de Hoofdweg Noord 68 te Zuiddorpe

Notulen
Aangehouden.
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2021_BW_01206
zaaknummer: 355962

Beantwoording raadsvragen Johan Hessing - 50 PLUS:
Bereikbaarheid nieuwe bibliotheek in De Kampanje

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 Johan Hessing, 50
PLUS voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid Johan Hessing, 50 PLUS.

Samenleving
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2021_BW_01203
zaaknummer: 352016

Eerste concept afspraken kern- en wijkraden

Besluit
Besluitpunt 1
Het college gaat (na eventuele inbreng) akkoord met de inhoud van de concept afspraken
met de kern- en wijkraden.
Besluitpunt 2
Het college neemt kennis van het verdere proces.
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2021_BW_01211
zaaknummer: 343244

Bezwaarschrift Wet maatschappelijke ondersteuning

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het bezwaarschrift ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van
de Commissie voor de bezwaarschriften.

Realisatie & Beheer
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2021_BW_01204
zaaknummer: 356715

Herstel en afronding van de wegen op bedrijventerrein
Handelspoort-Zuid

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 ZeeuwsVlaanderen, het “Herstel en voltooiing wegdek Handelspoort Zuid” enkelvoudig onderhands
te gunnen aan KWS.
Besluitpunt 2
Het college stemt in met het dekken van de geraamde kosten zoals aangegeven.
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2021_BW_01214
zaaknummer: 356576

Wegenbeheerplan 2022-2026

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit het bijgevoegde Wegenbeheerplan 2022-2026 vast te stellen.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit in te stemmen met de uitvoering van het Wegenbeheerplan 20222026.
Besluitpunt 3
De gemeenteraad besluit het jaarlijks budget tekort van € 146.500,00 voor de uitvoering van
de projecten in het kader van het Wegenbeheerplan te dekken uit het begrotingsresultaat
voor de jaarschijven 2022 t/m 2026.
Besluitpunt 4
Het college besluit het voorstel tot het vaststellen van het Wegenbeheerplan 2022-2026 ter
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Besluitpunt 5
Het college besluit de raad voor te stellen om in te stemmen met de uitvoering van het
Wegenbeheerplan 2022-2026.
Besluitpunt 6
Het college besluit de raad voor te stellen om het jaarlijks budget tekort van € 146.500,00
voor de uitvoering van de projecten in het kader van het Wegenbeheerplan te dekken uit het
begrotingsresultaat voor de jaarschijven 2022 t/m 2026.
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HAMERSTUKKEN
Omgeving & Economie
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2021_BW_01205
zaaknummer: 355378

vaststelling bestemmingsplan Spui, Pootersdijk 16

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan 'Spui, Pootersdijk 16’ als vervat in het GMLbestand NL.IMRO.0715.BPSPU03-VG01 met bijbehorende bestanden zowel in digitale als
analoge vorm vast te stellen.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening
geen exploitatieplan vast te stellen.
Besluitpunt 3
Het college besluit het bestemmingsplan 'Spui, Pootersdijk 16’ ter vaststelling voor te leggen
aan de gemeenteraad.

Samenleving
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2021_BW_01209
zaaknummer: 351156

Beslissing op bezwaarschrift tegen oplegging bestuurlijke
boete

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_01210
zaaknummer: 345302

Pilot Eén huisarts in de nacht voor Zeeuws-Vlaanderen - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de brief van Nucleus over de pilot met één huisartsenpost (HAP) voor
Zeeuws-Vlaanderen voor kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_01212
zaaknummer: 353640

advies lokale aanpak eenzaamheid
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Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van het advies van Stichting Present, GGD en aan-z
voor de lokale aanpak eenzaamheid
Besluitpunt 2
Het college besluit om voor de aanpak eenzaamheid in 2021 een incidentele subsidie van €
27.000 aan aan-z beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de bestemmingsreserve
Lokale aanpak eenzaamheid.

Controlling
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2021_BW_01215
zaaknummer: 356086

Besluitenlijst Directieoverleg 1 september 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 1 september 2021 voor
kennisgeving aan.
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2021_BW_01216
zaaknummer: 356876

Afsprakenlijst Managementoverleg 8 september 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 8 september 2021 voor
kennisgeving aan te nemen.

UITNODIGINGEN
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2021_BW_01217
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 1 oktober 2021 Opening Festival van ZeeuwschVlaanderen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door de wethouders Vervaet en Deij (beide met 2
personen) en de gemeentesecretaris de heer Princen.
29

2021_BW_01218
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 1 oktober 2021 Presentatie film 'Le temps d'un
fleuve'

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college is verhinderd.
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2021_BW_01219
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 11 oktober 2021 Herdenking bevrijding Biervliet

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door wethouder Van Hulle.
31

2021_BW_01220
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 3 november 2021 Webinar voor Zeeuwse
bestuurders bestrijding digitale criminaliteit

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door de wethouders Vervaet en Deij.
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