College van burgemeester en wethouders
Zitting van 21 augustus 2018

Openbare besluitenlijst

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan Lonink, burgemeester; 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 Jordan Daane, adjunct-secretaris
Afwezig:
de heer Frank van Hulle, wethouder; de heer Jan Princen, gemeentesecretaris

VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST
5

2018_BW_01111
zaaknummer: 260187

Openbare besluitenlijst B&W 24 juli 2018 - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

BESPREEKSTUKKEN
Omgeving & Economie
6

2018_BW_01112
zaaknummer: 259555

informatieverzoek aan Provincie - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit bijgevoegde brief aan GS te versturen.

7

2018_BW_01128
zaaknummer: 247185

Behandeling bezwaarschrift exces - Besluitvormend

Notulen
Aangehouden.

1/22

8

2018_BW_01130
zaaknummer: 239697

Behandeling bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning WAOV170519 - Besluitvormend

Notulen
Aangehouden.

9

2018_BW_01132
zaaknummer: 260648

Grondprijs Braakmanlaan 14B te Biervliet - Besluitvormend

Notulen
Aangehouden.

10

2018_BW_01139
zaaknummer: 253226

verzoek tot handhaving - Besluitvormend

Notulen
Aangehouden.

11

2018_BW_01140
zaaknummer: 238726

Verzoek om een financiële bijdrage t.b.v van een fietstunnel
onder de Innovatieweg aan de oostelijke rotonde van de H.H
Dowweg (N252) te Terneuzen - Besluitvormend

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 100.000 voor de aanleg van
een fietstunnel onder de Innovatieweg.
Besluitpunt 2
De raad besluit de bijdrage van € 100.000 te dekken door aanwending van de reserve
Nieuwe Sluis Terneuzen
Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen om een bijdrage te geven voor de aanleg van een
fietstunnel onder de Innovatieweg van € 100.000.
Besluitpunt 4
Het college besluit de raad voor te stellen de bijdrage te dekken door aanwending van de
reserve Nieuwe Sluis Terneuzen.

2/22
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2018_BW_01145
zaaknummer: 258523

Principeverzoek om planologische medewerking voor de
plaatsing van een Tiny House op het adres Klapstraat 43 te
Koewacht - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om, in afwachting van beleid m.b.t. Tiny Houses (verwacht voor 1/1/2019)
en precedentwerking te voorkomen, geen planologische medewerking te verlenen aan het
plaatsen van een Tiny House op de locatie Klapstraat 43 te Koewacht of de alternatieve
naastgelegen locatie in eigendom bij Staatsbosbeheer.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de indiener van het principeverzoek met bijgevoegde brief van het
besluit op de hoogte te stellen.
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2018_BW_01149
zaaknummer: 261866

Principeverzoek om planologische medewerking te verlenen
aan het wijzigen van het bestemmingsplan Het Zand 44 te
Koewacht - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit geen planologische medewerking te verlenen aan het principeverzoek
voor de bestemmingsplanwijziging van Het Zand 44 te Koewacht.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de indiener van het principeverzoek met bijgevoegde brief van het
besluit op de hoogte te stellen.
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2018_BW_01152
zaaknummer: 92639

Openbare steiger Veerhaven - Besluitvormend

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De Raad stemt in met de realisatie en financiering van de openbare steiger in de Veerhaven.
Besluitpunt 2
Het college stemt in met de realisatie en de financiering van de openbare steiger in de
Veerhaven en legt dit ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
Besluitpunt 3
3/22

Het college besluit gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid en de
aanbestedingsplicht voor de realisatie van de openbare steiger niet door te leggen aan
Multraship.
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2018_BW_01150
zaaknummer: 207460

Plan van aanpak Portaal van Vlaanderen - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit akkoord te gaan met het plan van aanpak en de tijdsplanning voor het
proces om samen te werken aan een strategie voor de toekomst van het Portaal van
Vlaanderen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de gemeenteraad te informeren over het voorgenomen plan van aanpak
en de tijdsplanning.
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2018_BW_01151
zaaknummer: 258002

Netwerkorganisatie "onbegrensdzeeuwsvlaanderen"
voortzetten op voorgestelde wijze - Besluitvormend

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De Raad besluit akkoord te gaan met voortzetting van de samenwerking in de
netwerkorganisatie onbegrensdzeeuwsvlaanderen op de in de notitie "Hoe gaan we verder
met onbegrensdzeeuwsvlaanderen vanaf 2018" voorgestelde wijze.
Besluitpunt 2
Het college besluit akkoord te gaan met voortzetting van de samenwerking in de
netwerkorganisatie "onbegrensdzeeuwsvlaanderen" op de in de notitie "Hoe gaan we verder
met onbegrensdzeeuwsvlaanderen vanaf 2018" voorgestelde wijze.
Besluitpunt 3
Het college besluit dit voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de Gemeenteraad.
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2018_BW_01125
zaaknummer: 260264

Integrale vervolgaanpak cluster leefbaarheid kernen Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stemt in met de voorgestelde vervolgaanpak cluster leefbaarheid kernen
4/22
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2018_BW_01133
zaaknummer: 253101

Vorming Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) en
regiobureau - Besluitvormend

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad neemt kennis van de uitgangspunten zoals verwoord in het voorstel
'vorming Overleg Zeeuwse Overheden en regiobureau' van 8 juni 2018. De daarin
geformuleerde bestuurlijke beslispunten en de beschreven toekomstige koers te
onderschrijven.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad stelt voor de vorming van een regiobureau, ter ondersteuning van het
OZO, met ingang van 2018 een structurele bijdrage beschikbaar van € 1 per inwoner (zijnde
€ 55.000). Met dien verstande dat de instandhoudingstermijn van het regiobureau in eerste
instantie wordt bepaald op drie jaar en er na twee jaar een evaluatie plaatsvindt naar de
meerwaarde van het regiobureau.
Besluitpunt 3
De gemeenteraad besluit om de bijdrage voor 2018 te dekken uit de post voor onvoorziene
uitgaven. De bijdrage voor 2019 en verder op te nemen in de nog op te stellen begrotingen,
ten laste van het begrotingsresultaat.
Besluitpunt 4
Het college besluit het voorstel voor de vorming van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)
en het regiobureau voor te leggen aan de gemeenteraad.
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2018_BW_01136
zaaknummer: 179549

brief Z4 - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om te blijven participeren in de Z4 als stedelijk platform en relevante
thema's voor dit platform per brief met de andere deelnemers uit te wisselen.

20

2018_BW_01148
zaaknummer: 261876

Principeverzoek om planologische medewerking te verlenen
aan het wijzigen van de bestemming Graafjansdijk B 123 te
Westdorpe - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
5/22

Het college besluit geen planologische medewerking te verlenen aan het principeverzoek
voor de bestemmingsplanwijziging van Graafjansdijk B 123 te Westdorpe.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de indiener van het principeverzoek met bijgevoegde brief van het
besluit op de hoogte te stellen.
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2018_BW_01146
zaaknummer: 261688

principeverzoek om planologische medewerking te verlenen
voor het realiseren van een woongebouw aan
Westkolkstraat ong. (tussen nr. 48 en 56) te Terneuzen Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit planologische medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor het
bouwen van een woongebouw aan de Westkolkstraat ongenummerd te Terneuzen.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de indiener van het principeverzoek conform bijgevoegde brief op de
hoogte te stellen.
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2018_BW_01124
zaaknummer: 203667

presentatie '80%' omgevingsvisie Sas van Gent aan de
gemeenteraad - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van de '80%' concept omgevingsvisie 'In je sas in Sas'
(maart 2018).
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de presentatie van de concept omgevingsvisie aan de
gemeenteraad in Sas van Gent.

Realisatie & Beheer
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2018_BW_01163
zaaknummer: 256213

Last onder bestuursdwang - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit een last onder bestuursdwang op te leggen om de overtreding te
beëindigen volgens de bijgevoegde ontwerpbrief.

6/22

Besluitpunt 2
Het college besluit de kosten van het toepassen van bestuursdwang in rekening te brengen
bij de overtreder.
Besluitpunt 3
Het college besluit de teamleider Stadsservice te machtigen uitvoering te geven aan het
besluit.
Besluitpunt 4
Het college besluit betrokkene te berichten volgens de ontwerpbrief.

Middelen
24

2018_BW_01122
zaaknummer: 262001

Regionaal beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2019 - 2022 Besluitvormend

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit door middel van de bijgevoegde brief zijn zienswijze kenbaar te
maken.
Besluitpunt 2
Het college besluit het regionaal beleidsplan en de bijgevoegde zienswijze voor te leggen
aan de gemeenteraad.

Samenleving
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2018_BW_01153
zaaknummer: 253661

Subsidie peuterspeelzaalwerk / VVE - diverse
ontwikkelingen onderwijs(achterstanden)beleid Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stemt in met de inhoud van deze notitie en neemt kennis van de in de notitie
geschetste ontwikkelingen.
Besluitpunt 2
Het college stelt het subsidie 2018 beschikbaar op basis van de sinds 2011 geldende
subsidiesystematiek (m.u.v. het jaar 2017).

7/22
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2018_BW_01157
zaaknummer: 257567

GGD: gevoelen omtrent Jaarrekening/Jaarverslag 2017 Wensen en bedenkingen

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland naar aanleiding van de
jaarstukken 2017 van de GGD Zeeland op te dragen:
 De jaarstukken GGD Zeeland vanaf 2018 tijdig aan te leveren;
 De jaarstukken net als de kadernota/begroting meer op te bouwen rondom concrete
doelen, afspraken en indicatoren;
 Te zorgen voor een betere onderbouwing en verantwoording van
begrotingsafwijkingen, zowel inhoudelijk als cijfermatig.
Besluitpunt 2
Het collge besluit kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de GGD Zeeland en van de
besluitvorming over de bestemming van het rekeningresultaat.
Besluitpunt 3
Het college besluit de jaarstukken 2017 van de GGD Zeeland ter zienswijze aan de raad aan
te bieden, onder vermelding van de afwijkende procesgang en enkele aandachtspunten.
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2018_BW_01154
zaaknummer: 256699

Subsidieverzoek Zeeuws Vocaal Ensemble in verband met
project ' Watermuziek' - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om het subsidieverzoek van het Zeeuws Vocaal Ensemble, in verband
met de organisatie van het 'Waterconcert' in Terneuzen, af te wijzen.

HAMERSTUKKEN
Controlling
28

2018_BW_01113
zaaknummer: 262375

Termijnagenda 2018 - wijzigingen raadscyclus 27
september 2018 - Ter kennisname

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1

8/22

De raad besluit kennis te nemen van de wijzigingen in de Termijnagenda 2018 voor de
raadscyclus van 27 september 2018.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de wijzigingen in de Termijnagenda 2018 voor de raadscyclus van 27
september 2018 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
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2018_BW_01114
zaaknummer: 259705

Afsprakenlijst Managementoverleg 18 juli 2018 - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 18 juli 2018 voor
kennisgeving aan te nemen.
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2018_BW_01115
zaaknummer: 262405

Besluitenlijst Directieoverleg 18 juli 2018 - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 18 juli 2018 voor kennisgeving
aan.

Middelen
31

2018_BW_01116
zaaknummer: 259030

ICT-beveiligingsassessments DigiD - Ter kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de brief van Logius "ICT-beveiligingsassessments DigiD" voor
kennisgeving aan te nemen.
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2018_BW_01117
zaaknummer: 260233

jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Zeeland - Ter
kennisname

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de jaarstukken voor kennisgeving aan te nemen.

9/22

Besluitpunt 2
Het college besluit de jaarstukken ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
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2018_BW_01118
zaaknummer: 241119

7e wijziging begroting 2018 - Besluitvormend

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De Raad besluit de 7e wijziging van de begroting 2018 vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de 7e wijziging van de begroting 2018 ter vaststelling voor te leggen aan
de Raad.
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2018_BW_01119
zaaknummer: 241119

6e wijziging begroting 2018, 1e burap 2018, PPN 2019-2022
en Meicirculaire 2018 - Besluitvormend

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De Raad besluit de 6e wijziging van de begroting 2018 vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de 6e wijziging van de begroting 2018 ter vaststelling voor te leggen aan
de Raad.
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2018_BW_01120
zaaknummer: 259439

Palletcentrale Productie B.V. - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit akkoord te gaan met bijgevoegde Conclusie van Antwoord en bijgevoegd
procesbesluit.
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2018_BW_01121
zaaknummer: 261133

Vaststelling wijzigingen in de CAR-UWO gemeente
Terneuzen conform bijgaande LOGA circulaire 18/05 Besluitvormend

10/22

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de wijzigingen in de CAR-UWO vermeld in LOGA circulaire 18/05 per 1
juli 2018 over te nemen in de CAR-UWO gemeente Terneuzen en met inbegrip van deze
wijzigingen opnieuw integraal vast te stellen.
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2018_BW_01123
zaaknummer: 258990

3e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
Terneuzen 2015 en intrekken brandbeveiligingsverordening
Terneuzen 2010 - Besluitvormend

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit vast te stellen de 'Verordening tot wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening 2015' (citeertitel: 3e wijziging APV) en de
'Brandbeveiligingsverordening Terneuzen 2010' in te trekken.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met het concept '3e wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening 2015' en het intrekken van de 'Brandbeveiligingsverordening Terneuzen 2010'
en deze wijziging c.q. intrekking te laten vaststellen door de gemeenteraad (vergadering 27
september 2018).

Omgeving & Economie
38

2018_BW_01126
zaaknummer: 251023

Verkoop perceel Händellaan 5 Terneuzen - Besluitvormend
- Besluitvormend

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit geen wensen en bedenkingen in te brengen over de grondverkoop van de
Händellaan 5 te Terneuzen.
Besluitpunt 2
Het college besluit het voorstel aan de raad voor te leggen.
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2018_BW_01127
zaaknummer: 260292

Francien de Zeeuwhof 3 in Terneuzen aanvraag
omgevingsvergunning - Besluitvormend

Besluit

11/22

Besluitpunt 1
Het college besluit de vergunning te verlenen zonder ruimtelijke onderbouwing en af te
wijken van het bestemmingsplan op grond van de reguliere voorbereidingsprocedure.
Besluitpunt 2
Het college besluit af te wijken van de legesverordening artikel 2.2.3.3. en de daarin
genoemde verhoging niet in rekening te brengen.
Besluitpunt 3
Het college besluit de verdere afhandeling van de aanvraag te mandateren aan de
teamleider Vergunningen en Handhaving.
Besluitpunt 4
Het college besluit deze werkwijze ook toe te passen, indien dit van toepassing is, in geval
van aanvragen voor de overige drie kavels.
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2018_BW_01129
zaaknummer: 237604

Behandeling bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning WAOV170519 - Besluitvormend

Notulen
Aangehouden.
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2018_BW_01131
zaaknummer: 241398

Behandeling bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning WAOV170519 - Besluitvormend

Notulen
Aangehouden.
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2018_BW_01134
zaaknummer: 259723

Principeverzoek om planologische medewerking te verlenen
aan het wijzigen van de bestemming Zandstraat 84 te Sas
van Gent - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit geen planologische medewerking te verlenen aan het principeverzoek
voor de bestemmingsplanwijziging Zandstraat 84 te Sas van Gent.
Besluitpunt 2
Het college besluit om de indiener van het principeverzoek met bijgevoegde brief van het
besluit op de hoogte te stellen.

12/22
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2018_BW_01135
zaaknummer: 144861

Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan Sluiskil,
Baljuwlaan en Pierssenspolderstraat - Besluitvormend

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit de ingekomen zienswijzen van DAS Rechtsbijstand en van Delta
Infra BV tegen het ontwerp van het bestemmingsplan Sluiskil, Baljuwlaan en
Pierssenspolderstraat ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit aan de planregels een nieuw lid toe te voegen dat voorziet in de
parkeerregeling, namelijk artikel 7, lid 7, luidende:
7.7 Voldoende parkeergelegenheid
a. Een nieuw bouwwerk, verandering van een bouwwerk, verandering van gebruik van een
bouwwerk of van gronden – al dan niet gecombineerd –, waarvan een behoefte aan
parkeergelegenheid wordt verwacht, is niet toegestaan wanneer op het bouwperceel niet in
voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden.
b. Bij een omgevingsvergunning, dan wel bij de beoordeling of het gebruik in
overeenstemming is met het bestemmingsplan wordt aan de hand de Parkeernota 20152020 van de gemeente Terneuzen (dan wel de vervanger daarvan) bepaald of er sprake is
van voldoende parkeergelegenheid.
c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en
worden toegestaan dat op een andere wijze in de benodigde parkeergelegenheid wordt
voorzien indien parkeren op eigen terrein niet mogelijk is, mits dit geen onevenredige afbreuk
doet aan de parkeersituatie.
Besluitpunt 3
De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan 'Sluiskil, Baljuwlaan en
Pierssenspolderstraat' als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0715.BPSLZ04-VG02 met
bijbehorende bestanden zowel in digitale als analoge vorm gewijzigd vast te stellen.
Besluitpunt 4
De gemeenteraad besluit geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 Wet
ruimtelijke ordening.
Besluitpunt 5
Het college besluit het bestemmingsplan 'Sluiskil, Baljuwlaan en Pierssenspolderstraat' ter
gewijzigde vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
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2018_BW_01137
zaaknummer: 253691

Vaststellen Bouwverordening 2016, inclusief 17e serie
wijzigingen - Besluitvormend

13/22

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad besluit tot het wijzigen van de Bouwverordening 2016, inclusief
zeventiende serie wijzigingen conform bijgevoegd raadsbesluit.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad besluit dat de Bouwverordening 2016, inclusief zeventiende serie
wijzigingen op 1 november 2018 in werking treedt.
Besluitpunt 3
Het college besluit de concept-wijziging van de Bouwverordening 2016, inclusief zeventiende
serie wijzigingen voor te leggen aan de gemeenteraad.
Besluitpunt 4
Het college besluit de Toelichting behorend bij de Bouwverordening 2016, inclusief
zeventiende serie wijzigingen vast te stellen.
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2018_BW_01138
zaaknummer: 260328

Liquidatierekening Platform Wonen Zeeuwsch-Vlaanderen Besluitvormend

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit in te stemmen met de liquidatierekening Regionaal Platform Wonen
Zeeuwsch-Vlaanderen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de brief aan te bieden aan de gemeenteraad.
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2018_BW_01141
zaaknummer: 261483

Principeverzoek om planologische medewerking te verlenen
aan het plaatsen van een loods aan de IJzendijkseweg 5 te
Biervliet - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in principe planologische medewerking te verlenen voor het plaatsen van
een nieuwe loods ter vervanging van twee oude werkplaatsen aan de IJzendijkseweg 5 te
Biervliet.

14/22

Besluitpunt 2
Het college besluit om de indiener van het principeverzoek met bijgevoegde brief van het
besluit op de hoogte te stellen.
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2018_BW_01142
zaaknummer: 223922

Bijdrage gemeente in kosten herstel kademuur
Beurtvaartkade - Besluitvormend

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit om de toegezegde bijdrage aan North Sea Port van € 75.000 in de kosten
van het herstel van de kademuur aan de Beurtvaartkade niet te dekken uit de opbrengst bij
verkoop van de gronden maar te dekken uit de bestemmingsreserve Nieuwe Sluis
Terneuzen.
Besluitpunt 2
De raad besluit om de grondopbrengst met € 75.000 te verhogen (bijdrage herstel
kademuur) en toe te voegen aan het begrotingsresultaat.
Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen om de toegezegde bijdrage aan North Sea Port
van € 75.000 in de kosten van het herstel van de kademuur aan de Beurtvaartkade niet te
dekken uit de opbrengst bij verkoop van de gronden maar te dekken uit de
bestemmingsreserve Nieuwe Sluis Terneuzen.
Besluitpunt 4
Het college besluit de raad voor te stellen de grondopbrengst met € 75.000 te verhogen
(bijdrage herstel kademuur) en toe te voegen aan het begrotingsresultaat.
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2018_BW_01143
zaaknummer: 153643

Invulling CEF call spoorlijn Kanaalzone Gent Terneuzen (rail
Ghent Terneuzen) - Besluitvormend

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit € 250.000 beschikbaar te stellen voor onderzoeken invulling CEF Call
spoorlijn Gent-Terneuzen
Besluitpunt 2
De raad besluit dit bedrag te dekken door aanwending van de algemene reserve
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Besluitpunt 3
De raad besluit de te ontvangen bijdrage van North Sea Port ad € 125.000 toe te voegen aan
de algemene reserve
Besluitpunt 4
De raad besluit in de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 jaarlijks een bedrag van € 31.250
vanuit het kanaalzonebudget (6.810.0260) toe te voegen aan de algemene reserve
Besluitpunt 5
Het college besluit de raad voor te stellen € 250.000 beschikbaar te stellen voor
onderzoeken voor de CEF Call spoorlijn Gent-Terneuzen
Besluitpunt 6
Het college besluit de raad voor te stellen dit bedrag te dekken door aanwending van de
algemene reserve.
Besluitpunt 7
Het college besluit de raad voor te stellen de te ontvangen bijdrage van North Sea Port ad €
125.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
Besluitpunt 8
Het college besluit de raad voor te stellen in de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 jaarlijks een
bedrag van € 31.250 vanuit het kanaalzonebudget (6.810.0260) toe te voegen aan de
algemene reserve
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2018_BW_01144
zaaknummer: 261875

Beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten - Ter
kennisname

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de brief en bijbehorende notitie arbeidsmigranten voor kennisgeving aan te
nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de brief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
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2018_BW_01147
zaaknummer: 256866

Vaststelling van de Winkeltijdenverordening gemeente
Terneuzen 2018 - Besluitvormend

Besluit
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Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad van Terneuzen stelt de Winkeltijdenverordening gemeente Terneuzen
2018 vast.
Besluitpunt 2
De gemeenteraad van Terneuzen trekt de Verordening winkeltijden gemeente Terneuzen
2012 in.
Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen de Winkeltijdenverordening gemeente Terneuzen
2018 vast te stellen en de Verordening winkeltijden gemeente Terneuzen 2012 in te trekken.

Samenleving
51

2018_BW_01155
zaaknummer: 260464

Cijfers landelijke aanpak voortijdig schoolverlaten - 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.
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2018_BW_01156
zaaknummer: 187439

Monitoring sociaal domein: procesinformatie om te komen
tot de implementatie van de Monitor Maatschappelijke
Resultaat (MMR) - 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.
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2018_BW_01158
zaaknummer: 260748

Beantwoording raadsvraag J.Hessing (fractie 50PLUS):
Herkenbaarheid badmeesters in de zwembaden - Ter
kennisname

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad neemt de beantwoording van de raadsvraag van het raadslid J. Hessing (fractie
50PLUS) voor kennisgeving aan.
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvraag van het raadslid
J.Hessing (fractie 50PLUS).
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2018_BW_01159
zaaknummer: 260623

Bijdrage herstelkosten riolering gymzaal De Springplank Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit om in te stemmen met het beschikbaar stellen van middelen ten bedrage
van € 3.277 ten behoeve van de gemaakte herstelkosten en aanpassingen aan de riolering.
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2018_BW_01160
zaaknummer: 261474

Borgingsvoorstel handreiking gegevensdeling Zeeland Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het borgingsvoorstel Leertuin Gegevensdeling
Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met het beschikbaar stellen van de benodigde financiële
middelen ten bedrage van € 5.008 per jaar, voor een periode van vier jaar
Besluitpunt 3
Het college besluit in te stemmen om samen met de gemeenten Hulst en Sluis de inhoud
van de toezichthoudende rol van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) vorm te
geven, alsmede eventuele andere taken in het kader van de lokale borging van de
Handreiking Gegevensdeling
Besluitpunt 4
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Het college besluit in te stemmen om de VZG hierover te informeren middels bijgevoegde
brief
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2018_BW_01161
zaaknummer: 262045

Volwasseneneducatie en laaggeletterdheid 2017 - 2018
(besteding WEB middelen) - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college neemt kennis van en stemt in met de door de gemeente Sluis uitgevoerde
financiële afrekening 2017.
Besluitpunt 2
Het college stemt in met het regionale programma Educatie Zeeland 2018.
Besluitpunt 3
Het college stemt in met de" afsprakenlijst specifieke uitkering 2018".
Besluitpunt 4
Het college stemt in met de indicatieve, subregionale besteding van de WEB-middelen in
2018.
Besluitpunt 5
Het college besluit om de verder uitwerking en uitvoering van het subregionale plan Educatie
2018 te mandateren aan de teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling, binnen de
vastgestelde financiële kaders.
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2018_BW_01162
zaaknummer: 253635

vaststelling Verordening Individuele Studietoeslag
Participatiewet - Besluitvormend

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De gemeenteraad stelt de Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet vast.
Besluitpunt 2
Het college stemt in met de Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet en legt
deze voor aan de gemeenteraad

UITNODIGINGEN
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2018_BW_01164
zaaknummer: 242892

VNG congres 2019 - Besluitvormend

Notulen
Aangehouden.

59

2018_BW_01165
zaaknummer: 242892

Uitnodiging 24 t/m 26 augustus Gildefeesten in Sluiskil Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college zal worden vertegenwoordigd door de burgemeester (tot 18.00 uur) en de
wethouders Begijn, Suij, Van Assche, Stoker en Vervaet.
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2018_BW_01166
zaaknummer: 262076

Uitnodiging 24 augustus 2018 Finnissage Zomeratelier CBK
Zeeland - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Vanuit het college zal geen vertegenwoordiging aanwezig zijn.
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2018_BW_01167
zaaknummer: 242892

Uitnodiging 25 augustus 2018 Opening Mosselfeesten
Philippine - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college zal worden vertegenwoordigd door burgemeester Lonink en de wethouders
Begijn en zijn partner, Suij, Van Assche en Vervaet.
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2018_BW_01168
zaaknummer: 242892

Uitnodiging 31 augustus opening expositie: De ziel van het
Zeeuwse mes - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college is verhinderd.

63

2018_BW_01169
zaaknummer: 242892

Uitnodiging 31 augustus 2018 opening Shantyfestival Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
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Het college zal worden vertegenwoordigd door wethouder Begijn.
64

2018_BW_01170
zaaknummer: 242892

Uitnodiging 31 augustus 2018 Vermeulen Makelaardij 20
jaar - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college zal worden vertegenwoordigd door burgemeester Lonink. Wethouder Begijn
loopt aan het begin even binnen.
65

2018_BW_01171
zaaknummer: 242892

Uitnodiging 6 september 2018 rondleiding Admiraal De
Ruyter Ziekenhuis - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college zal worden vertegenwoordigd door wethouders Suij en Vervaet.
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2018_BW_01172
zaaknummer: 242892

Uitnodiging 9 september Canadese-Poolse-Britse
herdenkingsplechtigheid - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college zal worden vertegenwoordigd door burgemeester Lonink en wethouder Stoker bij
de plechtigheid en de ontvangst.

RONDVRAAG
67

2018_BW_01173
zaaknummer: 260190

Rondvraag - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Bekendmaking nieuwe naam school voortgezet onderwijs (wethouder Begijn)
Het college spreekt zijn teleurstelling uit over de gang van zaken rondom de bekendmaking
van de nieuwe naam van de school voor voortgezet onderwijs.
Uitvoering door: Samenleving.

21/22

22/22

