OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 NOVEMBER 2016
Samenstelling:
Zijn aanwezig:
De heer Jan Lonink, burgemeester
De heer Cees Liefting, wethouder; de heer Frank van Hulle, wethouder; de heer Frank Deij,
wethouder; de heer Jack Begijn, wethouder
De heer Francois Lauret, gemeentesecretaris; de heer Jan Princen, adjunct-secretaris

VOORBEREIDING RAADSVERGADERING
6

Onderwerp: 2016_BW_01415 - Voorbereiding raadsvergadering van 10 november
2016 - Besluitvormend

Notulen/notities:

BESLISSING
Besluitpunt 1:
Het college heeft de agenda van de raadsvergadering doorgenomen.

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
7

Onderwerp: 2016_BW_01416 - Openbare besluitenlijst B&W 1 november 2016 Besluitvormend

Zaaknummer: 204419
Notulen/notities:

BESLISSING

Openbare besluitenlijst
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Besluitpunt 1:
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
SAMENLEVING
8

Onderwerp: 2016_BW_01386 - Borging van de Zeeuwse Jeugd- en Alcoholcampagne
'Laat ze niet (ver)zuipen!' - Besluitvormend

Zaaknummer: 196193
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit niet in te stemmen met de continuering en financiering van het Zeeuws project
'Laat ze niet (ver)zuipen!'. Het college stelt zich op het standpunt dat de onderdelen met
toegevoegde waarde geborgd moeten worden in afspraken tussen de samenwerkingspartners
onderling. Ondersteuning hiervoor dient geborgd te worden binnen een bestaande structuur.
Besluitpunt 2:
Het college stelt de VZG van zijn reactie op de hoogte met bijgaande conceptbrief.

9

Onderwerp: 2016_BW_01433 - uitbreiding ligweide buitenzwembad Terneuzen Besluitvormend

Zaaknummer: 204029
Notulen/notities:

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De raad besluit een krediet van € 115.000,00 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en
Openbare besluitenlijst
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grondverbetering van de ligweide van buitenzwembad Vliegende Vaart.
Besluitpunt 2:
De raad besluit deze kosten te activeren en jaarlijks af te schrijven. In 2017 dekken we de
afschrijving ten laste van onvoorzien en vanaf 2018 nemen we de afschrijving in de begroting op.

Beslissing
Besluitpunt 3:
Het college besluit de raad voor te stellen een krediet van € 115.000,00 beschikbaar te stellen voor
de uitbreiding en grondverbetering van de ligweide van buitenzwembad Vliegende Vaart.
Besluitpunt 4:
Het college besluit de raad voor te stellen om deze kosten te activeren en jaarlijks af te schrijven.

10

Onderwerp: 2016_BW_01434 - Lokaal onderwijs(achterstanden)beleid na 2016 Besluitvormend

Zaaknummer: 202311
Notulen/notities:

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De raad besluit om in te stemmen met het voorstel om de resterende OHBA-middelen ten goede te
laten komen aan het lokaal onderwijsbeleid door deze te storten in een nieuw te vormen reserve
onderwijsbeleid, bij het samenstellen van de jaarrekening 2016.
Besluitpunt 2:
De raad besluit om in te stemmen met het voorstel om het restant van de OHBA-middelen vanuit de
nieuw gevormde reserve in 2017 als budget beschikbaar te stellen ten behoeve van het
onderwijs(achterstanden)beleid op het product 'Lokaal Onderwijs' (64800600 - 42441).

Beslissing
Besluitpunt 3:
Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen om de resterende OHBA-middelen ten
Openbare besluitenlijst
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goede te laten komen aan het lokaal onderwijsbeleid door deze te storten in een nieuw te vormen
reserve onderwijsbeleid, bij het samenstellen van de jaarrekening 2016.
Besluitpunt 4:
Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen om het restant van de OHBA-midddelen
vanuit de nieuw gevormde reserve onderwijsbeleid in 2017 als budget beschikbaar te stellen ten
behoeve van het onderwijs(achterstanden)beleid op het product 'Lokaal Onderwijs' (64800600 42441).
Besluitpunt 5:
Het college stemt in met de inhoud van de notitie en de geformuleerde bezuinigingsvoorstellen ten
aanzien van het lokaal onderwijs(achterstanden)beleid.

OMGEVING & ECONOMIE
11

Onderwerp: 2016_BW_01418 - Startdocument Omgevingsvisie Sas van Gent - Ter
kennisname

Zaaknummer: 203667
Notulen/notities:
Het college verzoekt nader geïnformeerd te worden over de Nieuwe Omgevingswet.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De raad besluit de brief en de startnotitie voor kennisgeving aan te nemen.

Beslissing
Besluitpunt 2:
Het college besluit de brief en de startnotitie ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
Besluitpunt 3:
Het college stemt in met het dekken van maximaal € 25.000,00 aan externe kosten uit het budget
68100200 Ruimtelijke Planvorming kostensoort 33100 structuurplannen en -visies.

Openbare besluitenlijst
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Onderwerp: 2016_BW_01425 - Projecten Kop van de Noordstraat - Besluitvormend

Zaaknummer: 71511
Notulen/notities:
Het college vraagt aandacht voor de eerdere besluitvorming met betrekking tot de zichtlijnen Kop
van de Noordstraat/Kennedylaan.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college neemt kennis van de stand van zaken en stemt in met de uitgangspunten en
vervolgstappen voor de ontwikkeling van de locatie 'Kop van de Noordstraat-Noord' (plan Impact
Vastgoed).
Besluitpunt 2:
Het college neemt kennis van de stand van zaken en stemt in met de vervolgstappen voor de
ontwikkeling van de locatie 'Kop van de Noordstraat-Zuid' (plan Vermeulen).

13

Onderwerp: 2016_BW_01424 - Heroriëntatie parkeerbeleid - Besluitvormend

Zaaknummer: 197625
Notulen/notities:

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De raad besluit om de wijzigingen als gevolg van de heroriëntatie van het parkeerbeleid vast te
stellen.

Beslissing
Besluitpunt 2:
Het college besluit akkoord te gaan met de wijzigingen als gevolg van de heroriëntatie van het
parkeerbeleid en legt deze als zodanig voor aan de gemeenteraad ter vaststelling.
Openbare besluitenlijst
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Besluitpunt 3:
Het college besluit om naar aanleiding van de reacties van de bewoners van de Blokken het
eenrichtingsverkeer op de Blokken in stand te houden.

14

Onderwerp: 2016_BW_01394 - verhuur stuk grond Leidinglaan Sluiskil Besluitvormend

Zaaknummer: 201920
Notulen/notities:
Aanpassen als aangegeven.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit de grond te verhuren onder de in het advies genoemde voorwaarden.
Besluitpunt 2:
Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief.

15

Onderwerp: 2016_BW_01417 - Principeverzoek tot herstel van de oorspronkelijke
bestemming en splitsing van het perceel Molenweg 28 te Koewacht - Besluitvormend

Zaaknummer: 201881
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit om geen planologische medewerking te verlenen aan het ingediende
principeverzoek om de 2de woonbestemming op het perceel Molenweg 28 te Koewacht te
herstellen alsmede om het perceel te splitsen zodat twee zelfstandige woonpercelen ontstaan.
Besluitpunt 2:
Het college besluit om de indiener van het principeverzoek met bijgevoegde brief van het besluit op
de hoogte te stellen.

Openbare besluitenlijst
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Onderwerp: 2016_BW_01419 - Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid Besluitvormend

Zaaknummer: 178228
Notulen/notities:
Aangehouden.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:

Beslissing
Besluitpunt 2:
Besluitpunt 3:
Besluitpunt 4:
Besluitpunt 5:

REALISATIE & BEHEER
17

Onderwerp: 2016_BW_01436 - vervolgonderzoek tarieven lijkbezorgingsrechten Besluitvormend

Zaaknummer: 195903
Notulen/notities:

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
Openbare besluitenlijst
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De raad besluit in te stemmen met de aanbevelingen uit de notitie 'Herstructurering tarieven
lijkbezorgingsrechten vanaf januari 2017'.
Besluitpunt 2:
De raad besluit om de huidige voorziening begraafrechten met een saldo van € 470.117,00 te
bestemmen voor het ruimen van graven uitgegeven vóór 1-1-2017. Op deze voorziening ligt nog
een beslag voor het dekken van een tekort in 2016.
Besluitpunt 3:
De raad besluit de voorziening ten behoeve van het ruimen van graven uitgegeven vóór 1-1-2017,
met een saldo van € 470.117,00 minus het te dekken tekort uit 2016, aan te vullen vanuit de
exploitatie tot een totaalbedrag van € 2.279.000,00. Dit aan te vullen bedrag te dekken door
aanwending van de algemene reserve.
Besluitpunt 4:
De raad besluit in te stemmen met het aanmaken van een voorziening ten behoeve van het ruimen
van graven die uitgegeven zijn na 1 januari 2017. Per begraving wordt een jaarlijks te indexeren
bedrag van € 265,00 in de voorziening gestort. Het jaarlijks geraamde bedrag hiervoor is €
49.025,00.

Beslissing
Besluitpunt 5:
Het college besluit de raad te adviseren in te stemmen met de aanbevelingen uit de notitie
'Herstructureren tarieven lijkbezorgingsrechten vanaf januari 2017'.
Besluitpunt 6:
Het college besluit de uitvaarten van onvermogenden via de afdeling Samenleving te laten lopen.
De kostenpost voor begraven derden (67240100 34381) ter waarde van € 20.000,00 wordt daarbij
gedekt uit beschikbaar budget binnen het minimabeleid.
Besluitpunt 7:
Het college besluit om, ten behoeve van de kostenpost ambtelijke schouw (67240100 34826), in
2017 de post onvoorzien aan te wenden voor een bedrag van € 9.200,00 en vanaf 2018 dit bedrag
structureel op te nemen in de begroting.
Besluitpunt 8:
Het college besluit het voorlopen bij begrafenissen af te schaffen en het budget voor delven en
dichten graven (67240100 34380) met € 20.000,00 te verlagen.
Besluitpunt 9:
Het college besluit om het in de huidige begroting opgenomen budget voor het ruimen van graven
(67240100 34379) met een bedrag van € 24.000,00 te laten vervallen.

Openbare besluitenlijst
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MIDDELEN
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Onderwerp: 2016_BW_01440 - Wet markt en overheid - voorgenomen actualisatie Besluitvormend

Zaaknummer: 92704
Notulen/notities:
Aanpassen als aangegeven.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De raad neemt de Notitie stand van zaken Wet markt en overheid voor kennisgeving aan.
Besluitpunt 2:
De raad geeft het college opdracht om met toepassing van de Inspraakverordening een
raadsbesluit voor te bereiden inhoudende het uitzonderen van de volgende activiteiten via een
algemeen belang besluit:
1. Verhuur woonwagens/standplaatsen
2. Camperplaatsen
3. Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering

Beslissing
Besluitpunt 3:
Het college besluit om de Notitie stand van zaken Wet markt en overheid aan de raad aan te
bieden.

19

Onderwerp: 2016_BW_01438 - Beantwoording raadsvragen I. Wojtal - Sociaal
Terneuzen: Vuurwerkvrije zones - Ter kennisname

Zaaknummer: 203699
Notulen/notities:

Openbare besluitenlijst
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Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De raad neemt de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid I. Wojtal (Sociaal
Terneuzen) voor kennisgeving aan.

Beslissing
Besluitpunt 2:
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid I. Wojtal (Sociaal
Terneuzen).

CONTROLLING
3

Onderwerp: 2016_BW_01261 - Compact en Wendbaar Op weg naar 2020 Besluitvormend

Zaaknummer: 205045
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit het gesprek over Compact en Wendbaar voort te zetten tijdens de B&W
bijeenkomst op 11/12 november 2016.

MIDDELEN-2
20

Onderwerp: 2016_BW_01443 - Financiële verordening Gemeente Terneuzen 2017 Besluitvormend

Zaaknummer: 204923
Notulen/notities:

Openbare besluitenlijst
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Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De Gemeenteraad besluit tot vaststelling van de Financiële Verordening Gemeente Terneuzen
2017.

Beslissing
Besluitpunt 2:
Het College besluit de nieuwe Financiële Verordening Gemeente Terneuzen 2017 ter vaststelling
aan de Raad voor te leggen.

21

Onderwerp: 2016_BW_01442 - Planning P&C-cyclus 2017 - Besluitvormend

Zaaknummer: 189864
Notulen/notities:
Uitgaande brief aanpassen als aangegeven.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit de P&C-planning 2017 vast te stellen.
Besluitpunt 2:
Het college besluit de P&C-planning ter informatie aan de gemeenteraad te zenden door middel van
bijgevoegde brief.

HAMERSTUKKEN
OMGEVING & ECONOMIE
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Onderwerp: 2016_BW_01395 - Woningmarktmonitor gemeente Terneuzen 2016 Wensen en bedenkingen

Openbare besluitenlijst
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Zaaknummer: 198672
Notulen/notities:

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De raad besluit wel/geen wensen en bedenkingen in te dienen.

Beslissing
Besluitpunt 2:
Het college besluit de brief voor wensen en bedenkingen aan te bieden aan de gemeenteraad.

23

Onderwerp: 2016_BW_01420 - Vaststelling Bestemmingsplan 'Axelse Vlakte,
Finlandweg' met PlanMER - Besluitvormend

Zaaknummer: 125510
Notulen/notities:

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De gemeenteraad besluit de ontvangen zienswijzen, adviezen en het toetsingsadvies van de
Commissie m.e.r. te weerleggen zoals verwoord in bijgevoegde antwoordnota zienswijzen en deze
als zodanig vast te stellen.
Besluitpunt 2:
De gemeenteraad besluit het PlanMER zoals verwoord in hoofstuk 4.9 en opgenomen als bijlage
11 van de toelichting van het bestemmingsplan vast te stellen.
Besluitpunt 3:
De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan 'Axelse Vlakte, Finlandweg' als vervat in het
GML-bestand NL.IMRO.0715.BPAXVL04-VG01 met bijbehorende bestanden vast te stellen.

Openbare besluitenlijst
Pagina 12 van 24

Besluitpunt 4:
De gemeenteraad besluit geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening.

Beslissing
Besluitpunt 5:
Het college besluit het bestemmingsplan 'Axelse Vlakte, Finlandweg' met bijbehorende bestanden
ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

24

Onderwerp: 2016_BW_01421 - Realisatie 5 woningen (begijnhof) Paul
Krugerdreef/Glacisstraat Sas van Gent - Besluitvormend

Zaaknummer: 204338
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit akkoord te gaan met het veranderen van een gedeelte van het trottoir in een
smalle weg van 3 meter breed van grijze/rode betonklinkers vanaf de Glacisstraat tot aan de laatst
aan te leggen uitrit van de nieuw te bouwen woningen. Op deze wijze blijft de situatie voor
voetgangers overzichtelijk en kunnen twee bewoners hun garage niet over een voetpad, maar over
een smalle weg bereiken.
Besluitpunt 2:
Het college besluit opdracht te geven tot het veranderen van deze situatie en de kosten hiervan in
rekening te brengen bij de initiatiefnemers.

25

Onderwerp: 2016_BW_01422 - begroting 2017 NV Zeeland Seaports (ZSP) Wensen en bedenkingen

Zaaknummer: 99942
Notulen/notities:

Beslissing
Openbare besluitenlijst
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Besluitpunt 1:
Het college gaat akkoord met de concept-begroting 2017 NV ZSP.
Besluitpunt 2:
Het college legt met bijgevoegde brief de concept-begroting 2017 voor aan de raad en biedt
gelegenheid tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen.

26

Onderwerp: 2016_BW_01423 - vergaderstukken DB GR Zeeland Seaports d.d.11
november 2016 - Opiniërend

Zaaknummer: 99924
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college neemt de vergaderstukken DB ZSP d.d. 11 november 2016 voor kennisgeving aan.

CONTROLLING
27

Onderwerp: 2016_BW_01427 - Afsprakenlijst Managementoverleg 26 oktober 2016 Ter kennisname

Zaaknummer: 205044
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 26 oktober 2016 voor
kennisgeving aan te nemen.

28

Onderwerp: 2016_BW_01426 - Afsprakenlijst Managementoverleg 29 september
2016 - Ter kennisname

Openbare besluitenlijst
Pagina 14 van 24

Zaaknummer: 205273
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 29 september 2016 voor
kennisgeving aan te nemen.

29

Onderwerp: 2016_BW_01428 - Termijnagenda 2016 - wijzigingen raadscyclus 15
december 2016 - Ter kennisname

Zaaknummer: 202662
Notulen/notities:

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De raad besluit kennis te nemen van de wijzigingen in de Termijnagenda 2016 voor de
raadscyclus van 15 december 2016.

Beslissing
Besluitpunt 2:
Het college besluit om de wijzigingen in de Termijnagenda 2016 voor de raadscyclus van 15
december 2016 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

SAMENLEVING
30

Onderwerp: 2016_BW_01429 - Verzoek realiseren chillsoos - Besluitvormend

Zaaknummer: 204745

Openbare besluitenlijst
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Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit de aanvraagster te berichten conform bijgevoegde conceptbrief

31

Onderwerp: 2016_BW_01430 - Grip op jeugd - Besluitvormend

Zaaknummer: 204662
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college stemt in met de offerte van Schulinck voor aanschaf van Grip op Jeugd.

32

Onderwerp: 2016_BW_01431 - Raadsinformatiebrief Voortgang uitvoering
beleidsplan 100% jeugd Zeeuws-Vlaanderen en Verordening jeugdhulp Terneuzen
2017 - Besluitvormend

Zaaknummer: 168604
Notulen/notities:

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De raad stelt de Verordening jeugdhulp Terneuzen 2017 vast.
Besluitpunt 2:
De raad besluit de raadsinformatiebrief Voortgang uitwerking Beleidsnota 100% jeugd
Zeeuws-Vlaanderen voor kennisgeving aan te nemen.

Openbare besluitenlijst
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Beslissing
Besluitpunt 3:
Het college besluit in te stemmen met de Verordening jeugdhulp Terneuzen 2017 en deze ter
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Besluitpunt 4:
Het college besluit in te stemmen met de raadsinformatiebrief Voortgang Beleidsnota 100% jeugd
Zeeuws-Vlaanderen en deze ter kennisname aan te bieden de gemeenteraad.

33

Onderwerp: 2016_BW_01432 - Regionaal gezondheidsbeleid Gezond en Actief
Zeeuws-Vlaanderen 2017-2020 - Besluitvormend

Zaaknummer: 205014
Notulen/notities:

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De raad besluit de bijgaande notitie 'Gezond en Actief Zeeuws-Vlaanderen. Regionaal
gezondheidsbeleid 2017-2020.' vast te stellen en het huidige gezondheidsbeleid voort te zetten tot
en met 2020.

Beslissing
Besluitpunt 2:
Het college besluit in te stemmen met bijgaande notitie 'Gezond en Actief Zeeuws-Vlaanderen.
Regionaal gezondheidsbeleid 2017-2020.' en biedt de notitie aan de raad aan.

34

Onderwerp: 2016_BW_01435 - Voortgang Wmo 2015 - Informerend

Zaaknummer: 205166
Notulen/notities:
Openbare besluitenlijst
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Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de raadsinformatiebrief over de uitvoering van de Wmo 2015.

Beslissing
Besluitpunt 2:
Het college besluit in te stemmen met de raadsinformatiebrief Wmo en biedt deze aan aan de
gemeenteraad.

REALISATIE & BEHEER
35

Onderwerp: 2016_BW_01437 - Samenwerkingsovereenkomst BOA's in Zeeland Besluitvormend

Zaaknummer: 198541
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit in te stemmen met het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst voor
de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) domein I en domein II

MIDDELEN
36

Onderwerp: 2016_BW_01439 - Nieuwsbrief VNG Internationaal - nr. 27, oktober
2016 - Besluitvormend

Zaaknummer: 204979
Notulen/notities:

Beslissing
Openbare besluitenlijst
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Besluitpunt 1:
Het College neemt de inhoud van de VNG-Nieuwbrief Internationaal 27, oktober 2016 voor
kennisgeving aan
Besluitpunt 2:
Het College bespreekt de mogelijkheid deel te nemen aan de deelsessie Global Goals tijdens de
VNG-Bestuurdersdag en BALV te Nieuwegein d.d. 30 november 2016

37

Onderwerp: 2016_BW_01441 - Delegatiebesluit 2017 - Besluitvormend

Zaaknummer: 200549
Notulen/notities:

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De raad stelt het Delegatiebesluit 2017 vast.

Beslissing
Besluitpunt 2:
Het college besluit het Delegatiebesluit 2017 ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

MIDDELEN-2
38

Onderwerp: 2016_BW_01444 - Belastingverordeningen 2017 - Besluitvormend

Zaaknummer: 204947
Notulen/notities:

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Openbare besluitenlijst
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Voorstel
Besluitpunt 1:
De gemeenteraad besluit de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017 vast te stellen en de
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016 in te trekken.
Besluitpunt 2:
De gemeenteraad besluit de Verordening reinigingsheffingen 2017 en de bijbehorende
tarieventabel vast te stellen en de Verordening reinigingsheffingen 2016 in te trekken.
Besluitpunt 3:
De gemeenteraad besluit de Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 en de bijbehorende
tarieventabel vast te stellen en de Verordening lijkbezorgingsrechten 2016 in te trekken.
Besluitpunt 4:
De gemeenteraad besluit de Verordening parkeerbelastingen 2017 en de bijbehorende
tarieventabel vast te stellen en de Verordening parkeerbelastingen 2016 in te trekken.
Besluitpunt 5:
De gemeenteraad besluit de Verordening forensenbelasting 2017 vast te stellen en de Verordening
forensenbelasting 2016 in te trekken.
Besluitpunt 6:
De gemeenteraad besluit de Verordening hondenbelasting 2017 vast te stellen en de Verordening
hondenbelasting 2016 in te trekken.
Besluitpunt 7:
De gemeenteraad besluit de Verordening toeristenbelasting 2017 vast te stellen en de Verordening
toeristenbelasting 2016 in te trekken.
Besluitpunt 8:
De gemeenteraad besluit de Legesverordening 2017 en de bijbehorende tarieventabel vast te
stellen en de Legesverordening 2016 in te trekken.
Besluitpunt 9:
De gemeenteraad besluit de Verordening markt- en standplaatsgelden 2017 vast te stellen en de
Verordening markt- en standplaatsgelden 2016 in te trekken.
Besluitpunt 10:
De gemeenteraad besluit de Verordening rioolheffing 2017 vast te stellen en de Verordening
rioolheffing 2016 in te trekken.

Beslissing
Besluitpunt 11:
Het college besluit de raad voor te stellen de belastingverordeningen 2017 en de bijbehorende
Openbare besluitenlijst
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tarieventabellen vast te stellen.
Besluitpunt 12:
Het college besluit onder verwijzing naar de resultaten van het onderzoek parkeren de
Tarieventabel Parkeerheffingen vast te stellen.
Besluitpunt 13:
Het college besluit het Overzicht bouwkosten behorende bij de tarieventabel van de
Legesverordening 2017 vast te stellen.

UITNODIGINGEN
39

Onderwerp: 2016_BW_01445 - Uitnodiging 15 november 2016 - Informatieavond
voor aandeelhouders NV Zeeland Seaports - Besluitvormend

Zaaknummer: 198554
Notulen/notities:

BESLISSING
Besluitpunt 1:
Het college zal worden vertegenwoordigd door de burgemeester en wethouder Begijn.

40

Onderwerp: 2016_BW_01446 - Uitnodiging 16 november 2016 - Symposium: Green
futures: Global Principles, local practices - Besluitvormend

Zaaknummer: 198554
Notulen/notities:

BESLISSING
Besluitpunt 1:
Het college is verhinderd.
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41

Onderwerp: 2016_BW_01447 - Uitnodiging 19 november 2016 Zeeuws Museum Besluitvormend

Zaaknummer: 205193
Notulen/notities:

BESLISSING
Besluitpunt 1:
Het college is verhinderd.

42

Onderwerp: 2016_BW_01406 - Uitnodiging 21 november 2016 Werkconferentie Z4
'Versterken Zeeuwse stedelijke aantrekkelijkheid' - Besluitvormend

Zaaknummer: 198554
Notulen/notities:

BESLISSING
Besluitpunt 1:
Het college zal voltallig aanwezig zijn.

43

Onderwerp: 2016_BW_01448 - Jaarlijks overleg met BZW Zeeuws-Vlaanderen 29
november 2016 - Besluitvormend

Zaaknummer: 198554
Notulen/notities:

BESLISSING
Besluitpunt 1:
Openbare besluitenlijst
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Het college brengt de volgende agendapunten in voor het overleg met de BZW:
havensamenwerking, ontwikkeling Kanaalzone, Onbegrensd Zeeuwsch-Vlaanderen, de stervariant,
tol Westerscheldetunnel, Participatiewet, vrachtwagenparkeren.

44

Onderwerp: 2016_BW_01449 - Uitnodiging 23 november De Zeeuwse Leertuin Besluitvormend

Zaaknummer: 198554
Notulen/notities:

BESLISSING
Besluitpunt 1:
Het college zal worden vertegenwoordigd door wethouder Liefting.

45

Onderwerp: 2016_BW_01450 - Uitnodiging 30 november 2016 - VNG
bestuurdersdag en Buitengewone ALV VNG - Besluitvormend

Zaaknummer: 198554
Notulen/notities:

BESLISSING
Besluitpunt 1:
Het college zal bij de VNG Bestuurdersdag worden vertegenwoordigd door de burgemeester.
Besluitpunt 2:
Het College zal bij de Buitengewone ALV worden vertegenwoordigd door de burgemeester.

46

Onderwerp: 2016_BW_01451 - Uitnodiging 1 december 2016 Beschermende
Woonvorm Roerstraat - Besluitvormend

Openbare besluitenlijst
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Zaaknummer: 205212
Notulen/notities:
Aanhouden.

BESLISSING
Besluitpunt 1:

RONDVRAAG
47

Onderwerp: 2016_BW_01452 - Rondvraag - Besluitvormend

Zaaknummer: 205045
Notulen/notities:

BESLISSING
Besluitpunt 1:
Dorpsraad Sluiskil (wethouder Liefting)
Het college bespreekt de situatie.
Uitvoering door: Klantenservice.

Openbare besluitenlijst
Pagina 24 van 24

