College van burgemeester en wethouders
Zitting van 2 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

VOORBEREIDING RAADSVERGADERING
3

2021_BW_00134
zaaknummer:

Voorbereiding raadsvergadering van 4 februari 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college heeft de agenda van de raadsvergadering doorgenomen.

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
4

2021_BW_00135
zaaknummer: 333989

Openbare besluitenlijst B&W 26 januari 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Omgeving & Economie
5

2021_BW_00136
zaaknummer: 332314

Verzoek tot planologische medewerking aan appartementen
in Sas van Gent

Besluit
Besluitpunt 1
Het college bevestigt dat het plan Sasse Poort prioriteit heeft.
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Besluitpunt 2
Het college besluit op dit moment geen planologische medewerking te verlenen aan het plan
voor het realiseren van 13 appartementen op de locatie Paul Krügersdreef 5 (garage Bode)
of voor het plan voor het realiseren van 18 appartementen op de locatie Westkade 107
(Rabobank).

6

2021_BW_00137
zaaknummer: 245601

Westerscheldetunnel tolvrij

Notulen
Aangehouden.

7

2021_BW_00142
zaaknummer: 197625

Verlengen parkeerbeleid

Notulen
Aangehouden.

8

2021_BW_00138
zaaknummer: 330637

Ontwikkelingen in centrum van Axel

Besluit
Besluitpunt 1
Het college concludeert dat verschillende ruimtelijke initiatieven en ontwikkelingen in het
centrum van Axel vragen om een integraal handelingsperspectief plus toetsingskader.

9

2021_BW_00144
zaaknummer: 327259

Consultatie Klimaatadaptatiestrategie Zeeland

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit in te stemmen met bijgevoegde brief (bijlage 6), en dit als
gemeentelijk standpunt aan te bieden aan het kernteam KasZ.
Besluitpunt 2
Het college besluit - overeenkomstig de afspraken in het Overleg Zeeuwse Overheden
(OZO) - de concept-Klimaatadaptatiestrategie Zeeland met bijbehorende stukken voor
consultatie aan te bieden aan de gemeenteraad.
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Besluitpunt 3
Het college besluit met de bijgevoegde brief (zie bijlage 1) commissieleden en raadsleden te
informeren over het proces.

10

2021_BW_00140
zaaknummer: 335266

Principeverzoek voor het realiseren van een woning op een
perceel aan de Westsingel te Axel

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan het verzoek van initiatiefnemer.
Besluitpunt 2
Het college besluit aanvrager op de hoogte te brengen van dit besluit met bijgevoegde
conceptbrief.

11

2021_BW_00141
zaaknummer: 327285

aandeelhoudersstrategie North Sea Port

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de bijgevoegde brief aan de raad te sturen.

Middelen
12

2021_BW_00160
zaaknummer: 335281

Bespreken concept programma digitaal werkbezoek
Commissaris van de Koning op 24 februari 2021 Besluitvormend

Notulen
Aangehouden.

13

2021_BW_00158
zaaknummer: 267753

Resultaat Decembercirculaire 2020

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit akkoord te gaan met de verwerking van de resultaten van de
Decembercirculaire 2020 Gemeentefonds in de volgende perioderapportage 2021.

14

2021_BW_00162
zaaknummer: 334017

Aanvraag bijdrage in kosten opsporing en ruiming nietgesprongen conventionele explosieven 2020
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Notulen
Aangehouden.

15

2021_BW_00159
zaaknummer: 333505

Beantwoording raadsvragen L. van de Voorde (PvdA) en E.
Jonker (GroenLinks): De Zeeuwse lobby, een deceptie

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 de raadsleden Van de Voorde
(PvdA) en Jonker (GroenLinks) voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van de
raadsleden Van de Voorde (PvdA) en Jonker (GroenLinks).

Samenleving
16

2021_BW_00151
zaaknummer: 334841

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

Notulen
Aangehouden.

17

2021_BW_00145
zaaknummer: 331771

verzoek Cultuurwerf om bijdrage voor organisatie
Bevrijdingsfestival Zeeland 2021 in Terneuzen

Notulen
Aangehouden.

18

2021_BW_00153
zaaknummer: 271954

Ingebruikgevingsovereenkomst onderwijsgebouw De Argo,
Evertsenlaan

Notulen
Aangehouden.

Realisatie & Beheer
19

2021_BW_00157
zaaknummer: 334147

Beantwoording raadsvragen Johan Hessing - 50PLUS:
Onhoudbare situatie Zandpad te Koewacht
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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 50PLUS voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid Johan Hessing - 50PLUS.

HAMERSTUKKEN
Omgeving & Economie
20

2021_BW_00139
zaaknummer: 333381

Vaststelling Facet beheersverordening Parkeren Terneuzen

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de Facet beheersverordening Parkeren Terneuzen, zoals vervat in het GMLbestand NL.IMRO.0715.BVFPT01-VG01, met bijbehorende bestanden, zowel in digitale als
analoge vorm vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de Facet beheersverordening Parkeren Terneuzen ter vaststelling
voor te leggen aan de gemeenteraad.
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2021_BW_00143
zaaknummer: 334014

Vordering tot betaling van verbeurde dwangsom

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit tot het invorderen van de verbeurde dwangsom.

Samenleving
22

2021_BW_00146
zaaknummer: 333675

Opschorting renteloze lening Scouting Axel

Besluit
Besluitpunt 1
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Het college stemt in met het opschorten van de jaarlijkse betaling ten bedrage van € 2.000
voor de duur van één jaar.
Besluitpunt 2
Het college stemt in met verlenging van de looptijd van de renteloze lening voor de duur van
één jaar na het verstrijken van de looptijd van de lening.
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2021_BW_00147
zaaknummer: 335231

Afwijzingen week 3 (2021)

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de afwijzingen van week 3.
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2021_BW_00148
zaaknummer: 334220

Zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) 2020 Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het uittreksel RNI.
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2021_BW_00149
zaaknummer: 334218

Zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) 2020 Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de verklaring dat het onderzoek ingevolge artikel 4.3
Wet BRP voor het jaar 2020 is uitgevoerd.
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2021_BW_00150
zaaknummer: 322298

Beslissing op bezwaarschrift Participatiewet

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren overeenkomstig het
advies van de Commissie voor de bezwaarschriften.
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2021_BW_00152
zaaknummer: 328707

machtigingsbesluit gegevensdeling toeslagenaffaire
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Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om
gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire.
Besluitpunt 2
Het college besluit akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst
en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van
de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde.
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2021_BW_00154
zaaknummer: 335618

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken ZeeuwsVlaanderen 2019 - 2020

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerlingzaken 2019 - 2020 voor
kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerlingzaken 2019 - 2020 ter
kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
Besluitpunt 3
Het college besluit het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerlingzaken 2019 - 2020 ter
kennisname aan te bieden aan de gemeenteraden van Sluis en Hulst met bijgevoegde brief.

Controlling
29

2021_BW_00155
zaaknummer: 335468

Afsprakenlijst Managementoverleg 20 januari 2021 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 20 januari 2021 voor
kennisgeving aan te nemen.
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2021_BW_00156
zaaknummer: 335469

Besluitenlijst Directieoverleg 20 januari 2021 - Ter
kennisname

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 20 januari 2021 voor
kennisgeving aan.

Middelen
31

2021_BW_00161
zaaknummer: 267753

Financiële verordening gemeente Terneuzen 2021

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de Financiële verordening 2021 vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college gaat akkoord met de Financiële verordening 2021 en legt deze ter besluitvorming
voor aan de raad.
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2021_BW_00167
zaaknummer: 331719

Piketrooster college 1e kwartaal 2021- aangepast

Besluit
Besluitpunt 1
Het college gaat akkoord met het aangepaste piketrooster 1e kwartaal 2021.

UITNODIGINGEN
33

2021_BW_00168
zaaknummer: 331719

Vergaderstukken algemeen bestuur VZG 5 februari 2021

Besluit
Besluitpunt 1
Het college heeft kennis genomen van de stukken.
34

2021_BW_00163
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 24 februari 2021 2e Online Top Groene Chemie
nieuwe economie ENZuid

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door burgemeester Lonink en wethouder Van Assche
(beiden onder voorbehoud).

8/10

35

2021_BW_00164
zaaknummer: 331719

Uitnodiging juni 2021 VNG Jaarcongres

Besluit
Besluitpunt 1
Het college acht het VNG congres niet geschikt voor een online deelname.
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2021_BW_00165
zaaknummer: 331719

Uitnodiging 6 november 2021 125-jarig bestaan Leger des
Heils

Besluit
Besluitpunt 1
Het college wordt vertegenwoordigd door de burgemeester (onder voorbehoud), wethouders
Van Hulle (onder voorbehoud), Suij (onder voorbehoud) en Van Assche.

RONDVRAAG
37

2021_BW_00166
zaaknummer: 335462

Rondvraag

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Instemmingsverklaring gemeente Terneuzen subsidieaanvraag Stichting Samen
Duurzaam Nederland (wethouder Van Assche)
Het college neemt deze informatie voor kennisgeving aan.
Uitvoering door: Omgeving en Economie
Besluitpunt 3
Klankbordgroep MFA Hoek (wethouder Van Assche)
Het college bespreekt het programma voor deze bijeenkomst.
Uitvoering door: Omgeving en Economie
Besluitpunt 4
Aanvraag lening voor ondernemers (wethouder Begijn)
Het college neemt kennis van de brief en wacht voorstellen hierover via Z4 en de bestuurlijke
taakgroep economie af.
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Uitvoering door: Omgeving en Economie.
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