College van burgemeester en wethouders
Zitting van 9 juli 2019

Openbare besluitenlijst

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan Lonink, burgemeester; de heer Frank van Hulle, wethouder; de heer Jack
Begijn, wethouder; de heer Ben van Assche, wethouder; mevrouw Sonja Suij, wethouder; de
heer Jurgen Vervaet, wethouder; mevrouw Paula Stoker, wethouder; de heer Jordan Daane,
adjunct-secretaris
Afwezig:
de heer Jan Princen, gemeentesecretaris

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
10

2019_BW_00903
zaaknummer: 285382

Openbare besluitenlijst B&W 2 juli 2019

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Middelen
11

2019_BW_00905
zaaknummer: 285841

Oninbaar verklaren notanummer 108850 en notanummer
104157

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de openstaande vordering van nota 108850 van € 26.347,15 en nota
104157 € 4.712,40 oninbaar te verklaren. De kosten komen ten laste van de voorziening
dubieuze debiteuren.

Omgeving & Economie
12

2019_BW_00907
zaaknummer: 285130

Ontheffing van de geluidsnormen en de werktijden voor Q3
met betrekking tot de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis
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Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de gevraagde ontheffing te verlenen voor het werken buiten de reguliere
werktijden met een hogere geluidbelasting.
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2019_BW_00913
zaaknummer: 285927

Parkeren Zuidlandstraat

Notulen
Uitgaande brief aanpassen zoals aangegeven.
Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om geen parkeerregime in te stellen.
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2019_BW_00914
zaaknummer: 285909

frictiekosten overgang Brzo-taken naar DCMR

Besluit
Besluitpunt 1
Het college van burgemeester en wethouders besluit niet in te stemmen met het besluit d.d.
1 juli 2019 van het algemeen bestuur van de RUD Zeeland inzake de frictiekosten.
Besluitpunt 2
Het college van burgemeester en wethouder besluit bijgaande concept-brief naar het
algemeen bestuur van de RUD Zeeland te versturen.
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2019_BW_00908
zaaknummer: 282534

Principeverzoek Liniedijk ong. Axel (bouw paardenstal) Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om geen medewerking te verlenen.
Besluitpunt 2
Het college besluit om twee alternatieven voor te leggen aan initiatiefnemer.
Besluitpunt 3
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Het college besluit om de indiener van het principeverzoek op de hoogte te brengen van het
besluit door bijgevoegde brief toe te sturen.
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2019_BW_00909
zaaknummer: 279038

aanpassing verkoopprijs en verkaveling percelen Baljuwlaan
Sluiskil

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit om het tekort van €154.000,- op het plan Baljuwlaan te onttrekken uit de
reserve bouwgrond exploitatie
Besluitpunt 2
De raad besluit om de onttrekking van de bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie toe te
voegen aan de voorziening exploitatieverliezen bouwgrond exploitatie
Besluitpunt 3
De raad besluit kennis te nemen van het collegebesluit om:
 de nieuwe verkaveling voor het plan Baljuwlaan vast te stellen
 de grondprijs te verlagen naar €80,- per m² voor de percelen aan de Baljuwlaan
 de grondprijs voor de appartementen te stellen op €200.000,Besluitpunt 4
Het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen om het tekort van €154.000,- op het
plan Baljuwlaan te onttrekken uit de reserve bouwgrond exploitatie
Besluitpunt 5
Het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen de onttrekking van de
bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie toe te voegen aan de voorziening
exploitatieverliezen bouwgrond exploitatie
Besluitpunt 6
Het college besluit de nieuwe verkaveling voor het plan Baljuwlaan vast te stellen
Besluitpunt 7
Het college besluit de grondprijs te verlagen naar €80,- per m² voor de percelen aan de
Baljuwlaan
Besluitpunt 8
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Het college besluit de grondprijs voor de appartementen te stellen op €200.000,-

Samenleving
17

2019_BW_00916
zaaknummer: 285184

vaststelling Nota Kunst en Cultuur 2019

Notulen
Aangehouden.
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2019_BW_00917
zaaknummer: 283821

Beantwoording raadsvragen Veerle de Regt (CDA):
'Lerarentekort Terneuzen'

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 Veerle de Regt,
CDA, voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid Veerle de Regt, CDA.
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2019_BW_00930
zaaknummer: 286031

Vergadering Algemeen Bestuur aan-z op 12 juli 2019 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de agenda met bijbehorende vergaderstukken voor de AB-vergadering
van aan-z op 12 juli 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

Realisatie & Beheer
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2019_BW_00919
zaaknummer: 281285

Beantwoording raadsvragen Peter de Kraker, fractie D66:
Afsluiting Westkade Sas van Gent

Notulen
Aangehouden.

HAMERSTUKKEN
Middelen
21

2019_BW_00904

Budgethoudersregeling 2019
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zaaknummer: 284672
Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de Budgethoudersregeling gemeente Terneuzen
2019.
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2019_BW_00906
zaaknummer: 284970

Beantwoording raadsvragen van de heer J.P. Casteleijn (SP
Terneuzen): Rioolheffing en haar kostendekkendheid

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.P.
Casteleijn, SP 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.P. Casteleijn, SP Terneuzen.

Omgeving & Economie
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2019_BW_00910
zaaknummer: 283269

Jaarrekening 2018 North Sea Port SE

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de brief met de bijgevoegde jaarrekening 2018 North Sea Port SE voor
kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de brief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
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2019_BW_00912
zaaknummer: 285896

Principeverzoek wijziging Agrarisch naar Wonen,
Canisvlietweg 5 Zuiddorpe

Besluit
Besluitpunt 1
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Het college besluit in principe toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid tot
wijziging van de bestemming Agrarisch naar Wonen van het perceel Canisvlietweg 5 te
Zuiddorpe. Betrokkene te berichten conform bijgevoegde conceptbrief.
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2019_BW_00915
zaaknummer: 274510

Principeverzoek 2e ontsluiting Axelse Vlakte

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit, onder nadere uitwerking van de totale ontsluiting, in principe
planologische medewerking te verlenen aan het realiseren van een 2e ontsluiting van de
Axelse Vlakte. Daadwerkelijke medewerking pas te verlenen nadat ook over de uitwerking
van fase 1 met alle betrokken partijen afdoende overeenstemming is bereikt.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de indiener van het principeverzoek met bijgevoegde brief van het
besluit op de hoogte te stellen.

Controlling
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2019_BW_00918
zaaknummer: 286015

Afsprakenlijst Managementoverleg 26 juni 2019 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 26 juni 2019 voor
kennisgeving aan te nemen.

UITNODIGINGEN
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2019_BW_00920
zaaknummer: 271296

Uitnodiging 12 en 13 juli 2019 Het H4a Internationaal
Beloften Weekend 2019

Besluit
Besluitpunt 1
Het college is op vrijdag 12 juli 2019 verhinderd.
Besluitpunt 2
Het college wordt op zaterdag 13 juli 2019 (in de loop van de dag) vertegenwoordigd door
wethouder Van Hulle.
Besluitpunt 3
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Het college wordt op zaterdag 13 juli 2019 bij de finish vertegenwoordigd door wethouder
Begijn.
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2019_BW_00921
zaaknummer: 271296

Uitnodiging 31 augustus 2019 Start viering 75 jaar vrijheid
Slag om de Schelde

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door de burgemeester en wethouders Van Hulle, Begijn,
Van Assche, Stoker en Vervaet.
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2019_BW_00922
zaaknummer: 271296

Uitnodiging 3 september 2019 Netwerkbijeenkomst Zeeland
Business

Besluit
Besluitpunt 1
Het college is verhinderd.
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2019_BW_00923
zaaknummer: 271296

Uitnodiging 9 september 2019 symposium KRW-Schelde

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt tot 16.00 uur vertegenwoordigd door wethouder Van Assche.
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2019_BW_00924
zaaknummer: 271296

Uitnodiging 12 en 13 september 2019 Delegatie van het
Nederlandse G40-stedennetwerk, ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Neprom

Besluit
Besluitpunt 1
Het college zal worden vertegenwoordigd door burgemeester Lonink
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2019_BW_00925
zaaknummer: 271296

Initiatief voor Science Festival

Besluit
Besluitpunt 1
De burgemeester neemt contact op met de initiatiefnemers.
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2019_BW_00926

Uitnodiging 10 oktober 2019 Dag van de Duurzaamheid
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zaaknummer: 271296
Besluit
Besluitpunt 1
Namens het college verlenen de burgemeester en wethouders Van Hulle, Begijn, Suij, Van
Assche, Stoker en Vervaet medewerking aan de voorleesochtend op de Dag van de
Duurzaamheid op 10 oktober a.s.

RONDVRAAG
34

2019_BW_00927
zaaknummer: 285821

Rondvraag

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Laadpalen parkeergarage (wethouder Begijn)
Het college vraagt te reageren op de e-mail van betrokkene.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 3
Kennismaking college met Gedeputeerde Staten provincie Zeeland (burgemeester)
Het college vraagt een nieuwe datum te zoeken. De burgemeester gaat na of het college van
Stad Gent ook kan aanschuiven.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 4
Zwembad Koewacht (burgemeester)
Het college neemt kennis van de stand van zaken.
Uitvoering door: Middelen en Samenleving.
Besluitpunt 5
Actie ISZW (vroegere Arbeidsinspectie) op Marina Beach (burgemeester)
Het college neemt kennis van de stand van zaken.
Uitvoering door: Middelen.
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Besluitpunt 6
Slag om de Schelde (burgemeester)
Het college neemt kennis van de stand van zaken.
Uitvoering door: Middelen.
Besluitpunt 7
Werkbezoek Duitsland (burgemeester)
Het college vraagt communicatie voorbereidingen te treffen.
Uitvoering door: Middelen.
Besluitpunt 8
Vergunningen Foodjutters (burgemeester en wethouder Suij)
Het college neemt kennis van de stand van zaken.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
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