OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 6 JUNI 2017
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

Zijn afwezig:
De heer Jan Princen, adjunct-secretaris

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
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Onderwerp: 2017_BW_00803 - Openbare besluitenlijst B&W 30 mei 2017 Besluitvormend

Zaaknummer: 226857
Notulen/notities:
Het college vraagt de gevolgen van het raadsbesluit van 1 juni jl. in het kader van de Algemene
subsidieverordening in beeld te brengen.

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

BESPREEKSTUKKEN
SAMENLEVING
4

Onderwerp: 2017_BW_00816 - subsidieverzoek Stichting de Ballade voor
organisatie Festival De Ballade - Besluitvormend

Zaaknummer: 226939
Notulen/notities:
Openbare besluitenlijst
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Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit de subsidieaanvraag van Stichting de Ballade te honoreren door een
eenmalig subsidiebedrag van € 10.000,00 beschikbaar te stellen.
Besluitpunt 2:
Het college besluit het hiermee gemoeide bedrag van € 10.000,00 te dekken uit de post
onvoorzien.

5

Onderwerp: 2017_BW_00819 - Exploitatie Gezondheidscentrum Axel Besluitvormend

Zaaknummer: 226832
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde financiële dekking van de
exploitatiekosten van het gezondheidscentrum Axel.
Besluitpunt 2:
Het college besluit akkoord te gaan met het afsluiten van de huurovereenkomsten conform de
bijgevoegde concepten.
Besluitpunt 3:
Het college besluit in te stemmen met de verhoging van de subsidie aan aan-z met het bedrag
voor de huur van de ruimte in het gezondheidscentrum Axel en deze verhoging te dekken uit de
Algemene Voorzieningen Wmo (66700100)

6

Onderwerp: 2017_BW_00821 - Voorbereiding bestuurlijk overleg Voortgezet
Onderwijs - Besluitvormend

Zaaknummer: 221185
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Openbare besluitenlijst
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Het college stemt in met de gespreksopzet voor 8 juni 2017 met inachtneming van de toelichting
in dit advies.
Besluitpunt 2:
Het college stemt in met de aangepaste offerte voor de procesbegeleiding.

MIDDELEN-2
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Onderwerp: 2017_BW_00810 - Beantwoording technische en verhelderingsvragen
1e Burap 2017 en Perspectievennota 2018-2021 - Besluitvormend

Zaaknummer: 225677
Notulen/notities:
Antwoorden aanpassen zoals aangegeven.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De raad besluit de beantwoording van de vragen naar aanleiding van de 1e Burap 2017 en
Perspectievennota 2018-2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Beslissing
Besluitpunt 2:
Het college gaat akkoord met de beantwoording van de vragen naar aanleiding 1e Burap 2017
en Perspectievennota 2018-2021.
Besluitpunt 3:
Het college besluit de antwoorden op de vragen die gesteld zijn over de 1e Burap 2017 en
Perspectievennota 2018-2021 ter kennisname aan de raadsleden te verstrekken.

OMGEVING & ECONOMIE
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Onderwerp: 2017_BW_00787 - Overeenkomsten Portaal van Vlaanderen Besluitvormend

Zaaknummer: 207460
Notulen/notities:
Openbare besluitenlijst
Pagina 3 van 16

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit in de te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting het
Portaal van Vlaanderen en de Gemeente Terneuzen
Besluitpunt 2:
Het college besluit in te stemmen met de tijdelijke huurovereenkomst tussen stichting het Portaal
van Vlaanderen en de Gemeente Terneuzen.
Besluitpunt 3:
Het college besluit in te stemmen met de huurovereenkomst voor de definitieve huisvesting
tussen stichting het Portaal van Vlaanderen en de Gemeente Terneuzen
Besluitpunt 4:
Het college besluit in te stemmen met de koopovereenkomst van de plint van de Sluiswachter in
het Kennedy Retail Park.
Besluitpunt 5:
Het college besluit in te stemmen met aannemingsovereenkomst van de Sluiswachter in het
Kennedy Retail Park
Besluitpunt 6:
Het college besluit in te stemmen met hoofdsplitsing totaal van de Sluiswachter in het Kennedy
Retail Park
Besluitpunt 7:
Het college besluit in te stemmen met ondersplitsing van de Sluiswachter in het Kennedy Retail
Park
Besluitpunt 8:
Het college besluit in te stemmen met akte van splitsing in appartementsrechten 1 en 2 in de
Sluiswachter in het Kennedy Retail Park
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Onderwerp: 2017_BW_00808 - uitnodiging openingsactiviteiten en
inloopbijeenkomst project Veerhaven en Omgeving op 9 juni 2017 - Ter kennisname

Zaaknummer: 92639
Notulen/notities:
Het voltallig college zal aanwezig zijn.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Openbare besluitenlijst
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Het college besluit de uitnodiging voor de openingsactiviteiten en inloopbijeenkomst voor het
project Veerhaven en omgeving voor kennisgeving aan te nemen.

HAMERSTUKKEN
KLANTENSERVICE
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Onderwerp: 2017_BW_00804 - Verzoek tot afgifte tijdelijke vergunning Besluitvormend

Zaaknummer: 207111
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit om geen medewerking te verlenen aan het verzoek van BMNed van 12
januari 2017 om het testen van proefpalen tijdelijk toe te staan
Besluitpunt 2:
Het college besluit om in overleg met verzoeker te treden om te bezien of andere, meer
geschikte locaties, beschikbaar zijn.
Besluitpunt 3:
Het college besluit om verzoeker door middel van bijgevoegde conceptbrief op de hoogte te
stellen van de genomen besluiten naar aanleiding van het verzoek

OMGEVING & ECONOMIE
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Onderwerp: 2017_BW_00805 - Verzoek om instemming aanmeldings- en
oplegnotitie m.e.r. project 150 kV kabelverbinding - Besluitvormend

Zaaknummer: 200914
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college stemt in met de conclusie uit de m.e.r. beoordeling dat er voor het bestemmingsplan
ten behoeve van het versterken 150 kV-net Zeeuws-Vlaanderen geen milieueffectrapportage
hoeft te worden opgesteld.
Openbare besluitenlijst
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Besluitpunt 2:
Het college maakt dit besluit op de daarvoor aangewezen wijze openbaar bekend.
Besluitpunt 3:
Het college brengt dit besluit ter kennis aan de gemeenteraad.
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Onderwerp: 2017_BW_00806 - Principeverzoek Bekkendreef 2 Westdorpe Besluitvormend

Zaaknummer: 227133
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het verzoek Bekkendreef 2 te
Westdorpe en toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van de
vergroting en vormverandering van het bouwvlak.
Besluitpunt 2:
Het college besluit om de in de wijzigingsregels opgenomen voorwaarde het perceel
landschappelijk in te passen niet te eisen aangezien het nieuwe bouwvlak nagenoeg dezelfde
oppervlakte van 1 ha heeft.
Besluitpunt 3:
Het college besluit om de initiatiefnemer op de hoogte te brengen van het besluit door de
bijgevoegde brief toe sturen.
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Onderwerp: 2017_BW_00807 - Beheersovereenkomst Tractaatweg Besluitvormend

Zaaknummer: 227526
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college stemt in met de beheersovereenkomst Tractaatweg b.v.
Besluitpunt 2:
Het college besluit dat burgemeester Lonink namens het college de overeenkomst zal tekenen
Openbare besluitenlijst
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op 19 juni.
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Onderwerp: 2017_BW_00809 - Herstructurering van het bedrijventerrein
Terneuzen – Zuid (Koegorspolder). - Besluitvormend

Zaaknummer: 227354
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit akkoord te gaan met de hiervoor vermelde opzet.
Besluitpunt 2:
Het college besluit voorgestelde ontwikkelingen op te nemen in de grondexploitatie Terneuzen Zuid en dit aan de raad voor te leggen bij de herziening van de kostprijsberekeningen.
Besluitpunt 3:
Het college besluit de waterberging en bijbehorende toevoer verder uit te laten werken.
Besluitpunt 4:
Het college besluit in te stemmen met de uitvoering van de 1e fase van de herstructuring
Terneuzen - Zuid.
Besluitpunt 5:
Het college besluit in te stemmen om gebruik te maken van de toegekende subsidie
herstructurering bedrijventerreinen (t.b.v. aanleg insteekweg, riolering en waterberging).
Besluitpunt 6:
Het college besluit in te stemmen om de kosten te dekken uit de grondexploitatie.
Besluitpunt 7:
Het college besluit om het werk aan te besteden en het team Bestuur (inkoop) te mandateren
om het werk te gunnen aan de laagste inschrijver, mits dit past binnen het beschikbare budget.

SAMENLEVING
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Onderwerp: 2017_BW_00811 - subsidieverzoek Stichting Muziek Podium
Zeeland voor voorstelling "Over de beiaardier, die in een klok veranderde" Besluitvormend

Zaaknummer: 226941

Openbare besluitenlijst
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Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit het onderhavige subsidieverzoek van de Stichting Muziek Podium Zeeland af
te wijzen.
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Onderwerp: 2017_BW_00812 - beschikking op bezwaarschrift Participatiewet
(PW) - Besluitvormend

Zaaknummer: 221843
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit om conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren, met dien verstande dat verwezen wordt naar artikel 18
lid 4 onder d van de Participatiewet.
Besluitpunt 2:
Het college besluit om conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften geen
proceskosten te vergoeden.
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Onderwerp: 2017_BW_00813 - beschikking op bezwaarschrift Participatiewet
(PW) - Besluitvormend

Zaaknummer: 219560
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit om conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
Besluitpunt 2:
Het college besluit om conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften geen
proceskosten te vergoeden.
Openbare besluitenlijst
Pagina 8 van 16

18

Onderwerp: 2017_BW_00814 - beschikking op bezwaarschrift Participatiewet
(PW) - Besluitvormend

Zaaknummer: 220648
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit om conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
Besluitpunt 2:
Het college besluit om conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften geen
proceskosten te vergoeden.
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Onderwerp: 2017_BW_00815 - beschikking op bezwaarschrift Participatiewet
(PW) - Besluitvormend

Zaaknummer: 219741
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit om conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
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Onderwerp: 2017_BW_00817 - "adoptie" tweetal boten tijdens Havendagen 2017
- Besluitvormend

Zaaknummer: 221758
Notulen/notities:

Beslissing

Openbare besluitenlijst
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Besluitpunt 1:
Het college besluit de Stichting Havendagen een bedrag van € 2.500,00 beschikbaar te stellen
voor de "adoptie" van een tweetal boten tijdens de Havendagen 2017.

21

Onderwerp: 2017_BW_00818 - verzoek subsidie deskundigheidsbevordering
vrijwilligers Stichting Podium in Terneuzen - Besluitvormend

Zaaknummer: 227460
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit het verzoek van de Stichting Podium in Terneuzen te honoreren door een
eenmalig subsidie van € 677,60 beschikbaar te stellen voor deskundigheidsbevordering van
vrijwilligers.
Besluitpunt 2:
Het college besluit het hiermee gemoeide bedrag van € 677,60 te dekken uit de post
onvoorzien.
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Onderwerp: 2017_BW_00820 - Verzoek tot structureel verhogen jaarlijks
subsidiebedrag Stichting Wim Hendriks Trofee - Besluitvormend

Zaaknummer: 226053
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit om met ingang van 2017 jaarlijks een subsidiebedrag van € 1.188,00
beschikbaar te stellen aan de Stichting Wim Hendriks Trofee.
Besluitpunt 2:
Het college besluit de extra kosten van € 713,00 in 2017 te dekken door de post onvoorzien en
vanaf 2018 mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2018.

Onderwerp: 2017_BW_00822 - vaststellen beleidsregel vergoeding eigen lokalen
23
Openbare besluitenlijst
Pagina 10 van 16

bewegingsonderwijs in de gemeente Terneuzen - Besluitvormend

Zaaknummer: 225849
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit om in te stemmen met de 'beleidsregel vergoeding eigen lokalen
bewegingsonderwijs in de gemeente Terneuzen'.
Besluitpunt 2:
Het college besluit om de financiële gevolgen hiervan, € 8.100 per jaar, in 2017 te dekken door
de post onvoorzien en vanaf 2018 mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2018.

CONTROLLING
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Onderwerp: 2017_BW_00823 - Afsprakenlijst Managementoverleg 24 mei 2017 Ter kennisname

Zaaknummer: 227407
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 24 mei 2017 voor
kennisgeving aan te nemen.
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Onderwerp: 2017_BW_00824 - Besluitenlijst Directieoverleg 24 mei 2017 - Ter
kennisname

Zaaknummer: 227408
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 24 mei 2017 voor kennisgeving aan.
Openbare besluitenlijst
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UITNODIGINGEN
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Onderwerp: 2017_BW_00825 - Info mbt Ride for the Roses 11 juni 2017 Besluitvormend

Zaaknummer: 209291
Notulen/notities:

BESLISSING
Besluitpunt 1:
Het college neemt kennis van de informatie.
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Onderwerp: 2017_BW_00826 - Uitnodiging 9 juni 2017 Opening Zeeland Jazz Besluitvormend

Zaaknummer: 227093
Notulen/notities:

BESLISSING
Besluitpunt 1:
Het college zal voltallig aanwezig zijn (wethouder Van Hulle onder voorbehoud).
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Onderwerp: 2017_BW_00827 - Uitnodiging 10 juni 2017 opening expositie Besluitvormend

Zaaknummer: 209290
Notulen/notities:

BESLISSING

Openbare besluitenlijst
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Besluitpunt 1:
Het college is verhinderd.
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Onderwerp: 2017_BW_00828 - Uitnodiging 13 juni 2017 Bijeenkomst Nieuwbouw
Woonzorgcomplex te Sluiskil - Besluitvormend

Zaaknummer: 209290
Notulen/notities:

BESLISSING
Besluitpunt 1:
Het college zal worden vertegenwoordigd door wethouder Van Hulle.
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Onderwerp: 2017_BW_00829 - Uitnodiging 19 juni 2017 Press Launch BeNe
Ladies Tour 2017 - Besluitvormend

Zaaknummer: 209290
Notulen/notities:

BESLISSING
Besluitpunt 1:
Het college is verhinderd. Er zal gezorgd worden voor ambtelijke vertegenwoordiging.
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Onderwerp: 2017_BW_00830 - Uitnodiging 29 juni 2017 informatievoorziening en
samenwerken - Native Consulting - Besluitvormend

Zaaknummer: 209291
Notulen/notities:

BESLISSING

Openbare besluitenlijst
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Besluitpunt 1:
Het college is verhinderd.
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Onderwerp: 2017_BW_00831 - Uitnodiging 29 juni 2017 Interreg Smart Tooling
PROMO EVENT - Besluitvormend

Zaaknummer: 209290
Notulen/notities:

BESLISSING
Besluitpunt 1:
Het college is verhinderd.
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Onderwerp: 2017_BW_00832 - Uitnodiging 23 september De Tweede Wielerdag
Nederlandse Gemeenten - Besluitvormend

Zaaknummer: 227535
Notulen/notities:

BESLISSING
Besluitpunt 1:
Het college is verhinderd.

34

Onderwerp: 2017_BW_00833 - Uitnodiging 7 oktober 2017 Openingsconcert 29e
festivaleditie - Besluitvormend

Zaaknummer: 209290
Notulen/notities:

BESLISSING

Openbare besluitenlijst
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Besluitpunt 1:
Het college zal worden vertegenwoordigd door de burgemeester, wethouder Van Hulle,
wethouder Deij en de gemeentesecretaris, allen met partner. Wethouders Begijn en Liefting,
beiden met partners, onder voorbehoud.

RONDVRAAG
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Onderwerp: 2017_BW_00834 - Rondvraag - Besluitvormend

Zaaknummer: 227406
Notulen/notities:

BESLISSING
Besluitpunt 1:
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.

Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2:
Strategisch beraad / Stuurgroep IJzendijke (burgemeester)
Het college neemt kennis van de stand van zaken.
Uitvoering door: Middelen, team Bestuur.
Besluitpunt 3:
Zeeland Seaports (burgemeester)
Het college neemt kennis van de stand van zaken.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 4:
Verlenen vergunningen (burgemeester)
Het college vraagt aandacht voor het klantproces en de uitgaande brieven.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
Besluitpunt 5:
Outlaw motor gangs (burgemeester)
Het college heeft hier aandacht voor en vraagt hiervoor aandacht bij de betrokken afdelingen.
Uitvoering door: Omgeving en Economie en Middelen, team Bestuur.
Openbare besluitenlijst
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Besluitpunt 6:
Overlast Molenplein Hoek (wethouder Begijn)
Het college neemt voorshands kennis van de brief en vraagt hierover advies uit te brengen.
Uitvoering door: Middelen, team Bestuur en Realisatie en Beheer.
Besluitpunt 7:
Volmacht algemene ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (ALV
VNG) (gemeentesecretaris)
Het college besluit de burgemeester een volmacht te geven om onze gemeente op de ALV van
de VNG te vertegenwoordigen.
Uitvoering door: Bestuurssecretariaat.

Openbare besluitenlijst
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