College van burgemeester en wethouders
Zitting van 11 september 2018

Openbare besluitenlijst

Samenstelling
Afwezig:
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 Jan Princen,
gemeentesecretaris; de heer Jordan Daane, adjunct-secretaris

Mededeling over aanwezigheid collegeleden

In de besluitenlijst van deze vergadering staat per abuis dat alle collegeleden afwezig zijn.
Dit was niet het geval. Zij waren allen aanwezig.

VOORBEREIDING COMMISSIEVERGADERINGEN
5

2018_BW_01257
zaaknummer:

Voorbereiding commissievergaderingen van 11, 12 en 13
september 2018 - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college heeft de agenda's van de raadscommissies doorgenomen.

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
6

2018_BW_01258
zaaknummer: 263121

Openbare besluitenlijst B&W 4 september 2018 Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Controlling
7

2018_BW_01259
zaaknummer: 263789

Training college - Besluitvormend
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Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de training zoals omschreven in het voorstel te volgen.

Realisatie & Beheer
8

2018_BW_01260
zaaknummer: 262068

Beantwoording raadsvragen raadsleden Hemelsoet
(TOP/Gemeentebelangen) en De Beleir (CDA):
Opwaardering en terug in ere herstellen van het wandelpad
'Rondje Kreek' Westdorpe - Ter kennisname

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 raadsleden Hemelsoet
(TOP/Gemeentebelangen) en De Beleir (CDA) voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van raadsleden
Hemelsoet (TOP/Gemeentebelangen) en De Beleir (CDA).

Omgeving & Economie
9

2018_BW_01261
zaaknummer: 263450

Evaluatie Ruimte-voor-Ruimteregeling - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de notitie Evaluatie Ruimte-voor-Ruimteregeling voor kennisgeving aan te
nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de notitie Evaluatie Ruimte-voor-Ruimteregeling met de brief in de bijlage
aan de raad aan te bieden.
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2018_BW_01262
zaaknummer: 263047

principeverzoek vormverandering en vergroting agrarisch
bouwvlak Kampersedijk 1 Zaamslag - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in principe toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid tot
vormverandering en vergroting van het agrarisch bouwvlak naar 1,5 hectare op het perceel
Kampersedijk 1 te Zaamslag.
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Besluitpunt 2
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een
mestbassin van 5.000 m3 op het perceel Kampersedijk 1 te Zaamslag.

11

2018_BW_01263
zaaknummer: 256643

Ontwerpbestemmingsplan Sluiskil, Oostkade 5 (Heros) en
m.e.r. beoordeling - Besluitvormend

Notulen
Aangehouden

12

2018_BW_01264
zaaknummer: 262872

Beantwoording raadsvragen mevrouw I. Zandman (fractie
PVV): Overlast parkeren buitenlandse vrachtwagens en
arbeidsmigranten - Ter kennisname

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 mevrouw I. Zandman
(fractie PVV) voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid mevrouw I. Zandman (fractie PVV).

13

2018_BW_01265
zaaknummer: 261025

Raadsinformatiebijeenkomst Omgevingswet - Informerend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de toelichting op de raadsinformatiebijeenkomst Omgevingswet voor
kennisgeving aan te nemen.

14

2018_BW_01278
zaaknummer: 238167

Wijzigingsbesluit ivm afwijzing gehandicaptenparkeerplaats
in de nabijheid van Berliozhof 109 te Terneuzen Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de rechtbank Zeeland-West-Brabant en gemachtigde te informeren
overeenkomstig bijgevoegde concept-brieven.
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Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen om alsnog akkoord te gaan met de aanleg van een
gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van Berliozhof 109 te Terneuzen.

Middelen
15

2018_BW_01268
zaaknummer: 241119

2e bestuursrapportage 2018 - Besluitvormend

Notulen
Goedgekeurd, mits aanpassingen
Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit de 2e Bestuursrapportage 2018 voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de 2e Bestuursrapportage 2018 vast te stellen en voor kennisgeving aan
te bieden aan de gemeenteraad.
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2018_BW_01269
zaaknummer: 241119

Begroting 2019 - Besluitvormend

Notulen
Goedgekeurd, mits aanpassingen
Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de Begroting 2019 vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de Begroting 2019.
Besluitpunt 3
Het college besluit de Begroting 2019 ter vaststelling voor te leggen aan de Raad.
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2018_BW_01266

Belastingverordeningen 2019 - Besluitvormend
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zaaknummer: 263764
Notulen
Aangehouden
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2018_BW_01267
zaaknummer: 241119

Informatie toepassing Wet Markt en Overheid - Ter
kennisname

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.

Samenleving
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2018_BW_01271
zaaknummer: 262275

Beantwoording raadsvragen Veerle de Regt (CDA):
Huisvesting leerlingen Lodewijkcollege in De Geule - Ter
kennisname

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 Regt, CDA, voor
kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid De Regt, CDA.

HAMERSTUKKEN
Samenleving
20

2018_BW_01270
zaaknummer: 215184

Ongehinderd Testdag 3 oktober - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de uitwerking voor de landelijke Testdag van Ongehinderd voor
kennisgeving aan te nemen.
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Besluitpunt 2
Het college besluit de uitnodiging voor de landelijke Testdag op 3 oktober in Terneuzen voor
kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 3
Het college besluit in te stemmen met het verzenden van de uitnodiging voor de landelijke
testdag op 3 oktober in Terneuzen aan inwoners van de gemeente Terneuzen.
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2018_BW_01272
zaaknummer: 261145

Beantwoording raadsvragen Jack d’Hooghe/ Sociaal
Terneuzen: sluitend plan opvang verwarde personen - Ter
kennisname

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 Jack d'Hooghe,
Sociaal Terneuzen voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid Jack d'Hooghe, Sociaal Terneuzen.

Realisatie & Beheer
22

2018_BW_01273
zaaknummer: 262634

Beantwoording raadsvragen raadslid Jonker fractie Groen
Links: Noodkap aan het Willemsplein te Axel - Ter
kennisname

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 Jonker, fractie Groen
Links voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het
raadslid Jonker, fractie Groen Links.

Omgeving & Economie
23

2018_BW_01274
zaaknummer: 154972

aanbod grondverwerving perceel Reuzenhoeksedijk Othene
- Besluitvormend
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Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met verzending van bijgevoegde conceptbrief met
bijbehorende bijlagen.
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2018_BW_01275
zaaknummer: 258690

jaarverslag 2017 Stichting Landschapsbeheer Zeeland - Ter
kennisname

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit het Jaarverslag 2017 van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland voor
kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit het Jaarverslag 2017 van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland ter
kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
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2018_BW_01276
zaaknummer: 263638

jaarverslag 2017 natuur- en milieueducatiecentrum
Natuur&Zo Zeeuws-Vlaanderen - Ter kennisname

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit het jaarverslag 2017 van ons natuur- en milieueducatiecentrum Natuur&Zo
Zeeuws-Vlaanderen voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit het jaarverslag 2017 van ons natuur- en milieueducatiecentrum
Natuur&Zo Zeeuws-Vlaanderen ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

26

2018_BW_01277
zaaknummer: 263458

Principeverzoek om planologische medewerking te verlenen
aan het wijzigen van de bestemming Spui 48 te Spui Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in principe planologische medewerking te verlenen voor een
bestemmingsplanwijziging “Bedrijf” in “Wonen” aan Spui 48 te Spui.
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Besluitpunt 2
Het college besluit om de indiener van het principeverzoek (per e-mail) met bijgevoegde brief
van het besluit op de hoogte te stellen.

Controlling
27

2018_BW_01279
zaaknummer: 263003

Afsprakenlijst Managementoverleg 29 augustus 2018 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 29 augustus 2018 voor
kennisgeving aan te nemen.

28

2018_BW_01280
zaaknummer: 263004

Besluitenlijst Directieoverleg 29 augustus 2018 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 29 augustus 2018 voor
kennisgeving aan.

UITNODIGINGEN
29

2018_BW_01281
zaaknummer: 242892

Uitnodiging Algemeen Bestuur VZG op 14 september Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college zal worden vertegenwoordigd door de burgemeester.
30

2018_BW_01282
zaaknummer: 242892

Uitnodiging 20 september 2018 Opening nieuw pand Actief
Werkt - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college zal worden vertegenwoordigd door wethouder Begijn.
Tijdens het officiele gedeelte zal wethouder Begijn wel spreken.
Besluitpunt 2
Tijdens het officiële gedeelte zal de vertegenwoordiger van het college wel / niet spreken.
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31

2018_BW_01283
zaaknummer: 242892

Uitnodiging 1 oktober 2018 Netwerkontbijt Zeeuwse
Gronden - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college zal worden vertegenwoordigd door wethouder Stoker
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2018_BW_01284
zaaknummer: 263497

Uitnodiging 4 oktober 2018 Eerste steenlegging nieuwe
Redoute - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college zal worden vertegenwoordigd door wethouder Van Hulle.
NB: wel opnemen in agenda burgemeester
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2018_BW_01285
zaaknummer: 242892

Uitnodiging 4 oktober 2018 heropening Schouwburg
Middelburg - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college zal vertegenwoordigd worden door wethouder Vervaet (met partner).
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2018_BW_01286
zaaknummer: 242892

Uitnodiging 2 november 2018 Bijeenkomst Kavelruilbureau
Zeeland - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college zal worden vertegenwoordigd door wethouders Suij, Van Assche en Vervaet.
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2018_BW_01287
zaaknummer: 242892

Uitnodiging 20 november 2018 Kennismakingsbijeenkomst
GGD-RUD-VRZ - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
De uitnodiging ter info in de agenda's opgenomen.
Het college zal vertegenwoordigd worden door burgemeester Lonink en wethouders Begijn,
Suij, Van Assche, Vervaet en Stoker

RONDVRAAG
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2018_BW_01288
zaaknummer: 263557

Rondvraag - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Kennismakingsgesprek met de werkgroep Sluiskil ontwikkelt (Frank van Hulle)
Het college laat een afspraak plannen voor het gesprek.
Uitvoering door: Bestuurssecretariaat
Besluitpunt 3
Opvang arbeidsmigranten op Philips terrein (Paula Stoker)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering: Samenleving
Besluitpunt 4
Internationale school in Terneuzen (Sonja Suij)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Samenleving
Besluitpunt 5
City marketing (Jack Begijn)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Omgeving & Economie
Besluitpunt 6
Bijdrage van € 10.000 aan winterevenement (Jack Begijn)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Omgeving & Economie
Besluitpunt 7
Bijdrage samenwerking Sociaal Domein (Jurgen Vervaet)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Samenleving
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Besluitpunt 8
Voorstel inzake Tractaatweg (Ben van Assche)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Omgeving & Economie
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