College van burgemeester en wethouders
Zitting van 9 februari 2021

Openbare besluitenlijst

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan Lonink, burgemeester; 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

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
8

2021_BW_00174
zaaknummer: 335462

Openbare besluitenlijst B&W 2 februari 2021

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

BESPREEKSTUKKEN
Omgeving & Economie
9

2021_BW_00185
zaaknummer: 336515

Natuurontwikkeling Kloosterweg Koewacht.

Notulen
Aangehouden.
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2021_BW_00179
zaaknummer: 299557

Beleidskader Windenergie 2021 gemeente Terneuzen

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit het 'Beleidskader Windenergie gemeente Terneuzen 2021' vast te stellen.
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Besluitpunt 2
Het college besluit het 'Beleidskader Windenergie gemeente Terneuzen 2021' ter vaststelling
voor te leggen aan de gemeenteraad.
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2021_BW_00184
zaaknummer: 336104

principeverzoek tot planologische medewerking omzetting
kantoorbestemming naar woonbestemming Axelsestraat
200-206 Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit geen planologische medewerking te verlenen aan het principeverzoek om
het kantoorpand aan de Axelsestraat 200-206 te wijzigen naar appartementengebouw.
Besluitpunt 2
Het college besluit initiatiefnemer volgens bijgevoegde brief op de hoogte te brengen van het
besluit.
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2021_BW_00180
zaaknummer: 321519

voortgangsrapportage en actieprogramma Economie

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de voortgangsrapportage en actieprogramma Economie voor kennisgeving
aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de voortgangsrapportage en actieprogramma Economie voor
kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 3
Het college besluit de voortgangsrapportage en actieprogramma Economie ter kennisname
aan te bieden aan de gemeenteraad.
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2021_BW_00182
zaaknummer: 336047

Green Deal en Just Transition Fund van de EU

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om een bestuurlijk overleg aan te gaan met de gedeputeerde en de
strategisch adviseur EU Fondsen van de provincie Zeeland voor een nadere toelichting.
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Besluitpunt 2
Het college neemt kennis van de uitnodiging voor de digitale talkshow “Green Deal EU en
Zeeland” vrijdag 19 februari en meldt zich desgewenst aan.

Samenleving
14

2021_BW_00178
zaaknummer: 334841

aanvragen om bijdrage uit Corona-steunfonds voor lokale
culturele voorzieningen in de gemeente Terneuzen (voor
periode maart tot en met december 2020)

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om de aanvraag van CineCity Terneuzen te honoreren door de
beschikbaarstelling van een eenmalige bijdrage van € 65.000.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de aanvraag van het Scheldetheater te honoreren door de
beschikbaarstelling van een eenmalige bijdrage van € 200.000.
Besluitpunt 3
Het college besluit om de aanvraag van Stichting Porgy en Bess Beheer te honoreren door
de beschikbaarstelling van een eenmalige bijdrage van € 25.000.
Besluitpunt 4
Het college besluit om de aanvraag van Toneelvereniging 'Esmoreit' te honoreren door de
beschikbaarstelling van een eenmalige bijdrage van € 2.000.
Besluitpunt 5
Het college besluit om de aanvraag van Oorlogsmuseum Gdynia te honoreren door de
beschikbaarstelling van een eenmalige bijdrage van € 4.119.
Besluitpunt 6
Het college besluit om de aanvragen van Stichting Behoud Monumenten Biervliet, Stichting
Carlot, Carnavalsstichting De Koeters, Carnavalsstichting Pijke Zot en Carnavalsstichting De
Ventjes af te wijzen.
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2021_BW_00193
zaaknummer: 335128

Bijdrage start Scheldeprijs editie 2020

Besluit
Besluitpunt 1
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Het college besluit om de overeengekomen bijdrage van € 25.000,00 voor het
startevenement van de Scheldeprijs - editie 2020, ondanks de afgelasting, uit te betalen aan
organisator Flanders Classics.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de kosten te dekken met de bijdrage van € 25.000,00 die voor dit doel
voor 2020 is begroot.
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2021_BW_00194
zaaknummer: 335473

aanvraag Schuttersgilde Sint Sebastiaan om bijdrage uit
Corona-steunfonds voor lokale culturele voorzieningen in de
gemeente Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om de aanvraag van Schuttersgilde Sint Sebastiaan af te wijzen.
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2021_BW_00098
zaaknummer: 332161

Vaststellen Besluit maatschappelijke ondersteuning 2021 en
beleidsregels

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2021 vast te stellen
Besluitpunt 2
Het college besluit de beleidsregels Wmo 2021 vast te stellen
Besluitpunt 3
Het college besluit voor aanpassingen van de beleidsregels Hulp bij Huishouden een apart
proces in te richten volgens bijgevoegde notitie.
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2021_BW_00195
zaaknummer: 271954

Exploitatiekosten gymzaal De Argo, Evertsenlaan

Notulen
Aangehouden.

Middelen
19

2021_BW_00176
zaaknummer: 335281

Bespreken concept programma digitaal werkbezoek
Commissaris van de Koning op 24 februari 2021 Besluitvormend
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Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het concept programma voor het digitaal werkbezoek
van de Commissaris van de Koning.
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2021_BW_00191
zaaknummer: 299359

Aangepaste planning P&C-cyclus 2021

Notulen
Aangehouden.

21

2021_BW_00189
zaaknummer: 299359

Perioderapportage 2 - 2021

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De Raad besluit de 2e perioderapportage van de begroting 2021 vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen de 2e perioderapportage van de begroting 2021
vast te stellen.

Controlling
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2021_BW_00198
zaaknummer: 336517

Termijnagenda 2021 – wijzigingen raadsvergadering 18
maart 2021

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
raadsvergadering van 18 maart 2021.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de wijzigingen in de Termijnagenda 2021 voor de raadsvergadering
van 18 maart 2021 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

HAMERSTUKKEN
Omgeving & Economie
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2021_BW_00181
zaaknummer: 336031

principeverzoek bouwen vergister Koegorsstraat Terneuzen

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om in principe geen planologische medewerking te verlenen aan de bouw
van een vergister.
Besluitpunt 2
Het college besluit de initiatiefnemer te informeren over dit besluit met bijgevoegde
conceptbrief.
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2021_BW_00183
zaaknummer: 326808

Bestemmingsplan Axel, Buitenweg 2de fase

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit te bepalen dat de uitvoering van het plan geen nadelige gevolgen heeft
voor het milieu, waardoor het volgen van een m.e.r.-procedure voor deze ontwikkeling niet
noodzakelijk is, en dit besluit te publiceren samen met de publicatie onder besluitpunt 2.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan Axel,
Buitenweg 2de fase en dit bestemmingsplan op de gebruikelijke wijze vrij te geven voor de
mogelijkheid hiertegen een zienswijze in te dienen.

Middelen
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2021_BW_00186
zaaknummer: 320602

voorbereiding en incidenten crisisbeheersing 2e helft 2020

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.
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2021_BW_00187
zaaknummer: 118124

Herziening kostprijsberekeningen 2021
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Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de herziening van de bouwgrondexploitaties overeenkomstig de bij dit besluit
behorende bijlagen vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de herziening van de bouwgrondexploitaties overeenkomstig de bij dit
besluit behorende bijlagen vast te stellen en dit aan de gemeenteraad voor te leggen.
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2021_BW_00188
zaaknummer: 333988

Beantwoording raadsvragen Loek de Beleir (CDA): Mobiele
camera-installatie

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, 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, C.
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2021_BW_00190
zaaknummer: 336050

Beantwoording raadsvragen J.P. Casteleijn, SP Terneuzen:
cruciale beroepen

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 dhr. J.P. Casteleijn
van de fractie SP Terneuzen voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid dhr. J.P. Casteleijn van SP Terneuzen.
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2021_BW_00177
zaaknummer: 334017

Aanvraag bijdrage in kosten opsporing en ruiming nietgesprongen conventionele explosieven 2020
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Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de totale kosten voor de opsporing en ruiming van niet-gesprongen
conventionele explosieven vast te stellen op € 633.567,49 excl. BTW.
Besluitpunt 2
De raad besluit een aanvraag voor teruggave in te dienen bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter hoogte van € 430.825,89 (68% van €
633.567,49).
Besluitpunt 3
Het college besluit de aanvraag voor te leggen aan de gemeenteraad.

Samenleving
30

2021_BW_00192
zaaknummer: 334828

Zeeuwse Samenwerking Sociaal
Domein_implementatietraject en vervolgopdracht
projectleider

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van het advies/voorstel van het Provinciaal
Managementoverleg (PMO) (bijlage 1) naar aanleiding van het rapport 'Naar een werkende
samenwerking in het sociaal domein' van Berenschot uit mei 2020.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde gefaseerde verbetering van de
Zeeuwse samenwerking op het sociaal domein. Dat betekent dat we beginnen met de
versterking van regie en sturing op de samenwerking door gemeenten (advies 1 van
Berenschot). Daarna passen we zo nodig de werking van de uitvoeringsorganisaties aan
(advies 2 en 3 van Berenschot).
Besluitpunt 3
Het college besluit in te stemmen met het voorgestelde nieuwe sturingsmodel voor advies en
besluitvorming en de hierbij passende overlegstructuur (bijlage 2). Dit houdt het volgende in:
 Verduidelijking van de bestuurlijke en ambtelijke rollen (volgens de geldende
principes van opdrachtgeverschap);
 Het laten vervallen van de diverse stuurgroepen en werkgroepen;
 PMO en Regieteams zijn ambtelijk opdrachtgever en geven sturing aan de kwaliteit
van de bestuurlijke advisering en geven sturing aan de kwaliteit van dienstverlening
door de uitvoeringsorganisaties;
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 Kernteams samen met een (gedeeltelijk) vrijgemaakte ondersteunende
programmacoördinator zijn ambtelijk opdrachtnemer en zorgen voor een goede
communicatie en verbinding met de overige ambtenaren bij de gemeenten en
uitvoeringsorganisaties;
 De portefeuillehoudersoverleggen worden onder het OZO-verband ondergebracht en
er komt ook een OZO Strategisch overleg Sociaal Domein (overlegfrequentie en
invulling wordt afgestemd met het Regiobureau OZO);
 Een Regiegroep ziet toe op het totale stelsel binnen het sociaal domein en
coördineert/bewaakt de strategische agenda.
Besluitpunt 4
Het college besluit in stemmen met de voorgestelde prioritering van opgaven en
onderwerpen voor de Zeeuwse samenwerking, die tevens de strategische agenda 2021
vomen. Dit zijn:
1. Voor het gezondheidsdomein: de wettelijke basistaken van GGD Zeeland, de
indicering van Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE), reactief toezicht op de Wmo,
ontwikkelingen binnen de Zeeuwse Zorgcoalitie (inclusief het verbeteren van de
verbinding met de gemeenten), opgaven op het gebied van sociale veiligheid (zoals
Veilig Thuis, Huiselijk geweld en kindermishandeling, de Veilige Opvang);
2. Voor het jeugddomein: de actielijnen van de Transformatieagenda, 'Vaart in
Veiligheid', de kwestie Intervence, de ontvlechting van de Inkooporganisatie
Jeugdhulp Zeeland (IJZ) uit de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland;
3. Voor het domein van maatschappelijke ondersteuning: de uitwerking van de
Versnellingsagenda Beschermd Wonen en Opvang, en het takenpakket van het CZW
Bureau (inclusief een nieuwe samenwerkingsovereenkomst).
Besluitpunt 5
Het college besluit in te stemmen met het daadwerkelijk inrichten van het in besluitpunt 2
genoemde sturingsmodel en met de voorgestelde tussentijdse evaluatie.
Besluitpunt 6
Het college besluit in te stemmen met de vervolgopdracht voor de huidige projectleider en
daarmee met een verlenging van zijn aanstelling voor maximaal 6 maanden, 20 uur per
week.
Besluitpunt 7
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde gemeentelijke bijdrage van € 6.965.
Besluitpunt 8
Het college besluit in te stemmen met het informeren van de raad door middel van bijgaande
informatie (aangeleverd door de projectleider).

Controlling
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2021_BW_00196
zaaknummer: 336065

Afsprakenlijst Managementoverleg 27 januari 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 27 januari 2021 voor
kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_00197
zaaknummer: 336066

Besluitenlijst Directieoverleg 27 januari 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 27 januari 2021 voor
kennisgeving aan.

UITNODIGINGEN
33

2021_BW_00199
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 12 februari 2021 Promotion Council North Sea
Port

Besluit
Besluitpunt 1
Het college is verhinderd.
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2021_BW_00200
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 19 februari 2021 Provincie Zeeland

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door burgemeester Lonink en wethouders Suij en
Vervaet.
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2021_BW_00201
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 9 maart 2021 Aandeelhouderscommissie North
Sea Port

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door burgemeester Lonink en wethouders Begijn en
Van Assche (laatste onder voorbehoud),

RONDVRAAG
10/12
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2021_BW_00202
zaaknummer: 336064

Rondvraag

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Motie gemeente Assen voor Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 12 februari 2021 (burgemeester)
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde inbreng door de voorzitter van de
Vereniging van Zeeuwse Gemeenten voor de motie gemeente Assen in de BALV.
Uitvoering door: Omgevingen en Economie.
Besluitpunt 3
De herijking van het gemeentefonds (wethouder Suij)
Het college neemt kennis van deze informatie.
Uitvoering door: Middelen.
Besluitpunt 4
Vergadering dorpsraad Westdorpe (wethouder Suij)
Het college neemt kennis van deze informatie.
Uitvoering door: Samenleving
Besluitpunt 5
Terugkoppeling klankbordgroep Hoek (wethouder Suij)
Het college neemt kennis van deze informatie.
Uitvoering door: Samenleving
Besluitpunt 6
Stand van zaken strategische Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen (burgemeester)
Het college neemt kennis van het proces van stakeholderbevraging en besluitvorming door
de gemeenteraden.
Uitvoering door: Middelen
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Besluitpunt 7
Bestuurlijke verantwoordelijkheid over de uitrol 5G (wethouder Vervaet)
Het college besluit uitrol 5G toe te voegen aan de portefeuille van wethouder Vervaet.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
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