
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 25-1-2022 
Tijd: 9.00 - 12.40 uur 
Locatie: Spreekkamer P010 
Voorzitter: Burgemeester 
 

3 - NOTA'S VOOR DE RAAD  
 

3.a.1 - OND: RV: 4e Programmawijziging 2022 
 
Besluit: 
 

1. De 9e en 14e taakveldenwijziging 2022 vaststellen. 
2. In te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 4e programmawijziging 2022 en 

deze aan te bieden voor de besluitvormende raadsvergadering op 27 januari 2022. 
 

3.c.1 - ED: RV: Voorstel indienen positieve zienswijze met kanttekeningen tegen de 4e 
begrotingswijziging 2022 van de RUD Zeeland 
 
Besluit: 
 

1. De raad voor te stellen een kritische zienswijze in te dienen omdat het uurtarief als 
onacceptabel hoog wordt ervaren door het percentage overhead. Dit staat niet in verhouding 
tot de afspraken met andere gemeenschappelijke regelingen.  

 

3.d.1 - Raadsbrieven Vitaal West Zeeuws Vlaanderen (bekrachtiging achteraf) 

 
Besluit: 
 

1. Het college bekrachtigt achteraf de brieven aan de gemeenteraad, fractie D&T, Lijst Babijn en 
mevrouw Van der Wouw, waarop 21 januari 2022 per mail reeds akkoord gegeven is. Alle 
documenten zijn geplaatst bij de ingekomen stukken en mededelingen van de 
besluitvormende raadsvergadering op 27 januari 2022. 

 

5 - NOTA'S OPENBAAR  
 

5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 18 januari 2022 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 18 januari 2022 vaststellen. 
 

5.a.2 - OND: Advies om de voorzitter en de leden van de Commissie voor bezwaarschriften en 
klachtencommissie opnieuw te benoemen voor een periode van 4 jaar 
 
Besluit: 
 

1. Gelet op de "Verordening Commissie bezwaarschriften 2011" besluiten om met ingang van 1 
februari 2022 voor een termijn van vier jaar mevrouw mr. M.J. Spierdijk te benoemen als 
voorzitter van de commissie bezwaarschriften/ klachtencommissie en de heer mr. J.M van 
Stel en mevrouw mr. A. Elders te benoemen als leden van de commissie bezwaarschriften/ 
klachtencommissie. 

 
 
 
 
 



5.b.1 - BB: Antwoordbrief Transitievisie Warmte aan de RMDO 
 
Besluit: 
 
In te stemmen met de antwoordbrief aan de RMDO. 
 

5.b.2 - BB: Begroting Kind in Zeeuws-Vlaanderen 
 
Besluit: 
 

1. De oplegnotitie (bijlage 1) voor kennisgeving aan te nemen. 
2. In te stemmen met de voorliggende meerjarenbegroting voor de jaren 2022, 2023 en 2024 

(bijlage 2). 
3. In te stemmen met de voorgestelde verdeelsleutel over de participanten. 
4. In te stemmen met het continueren van de kassierfunctie van de gemeente Terneuzen voor 

de jaren 2022, 2023 en 2024. 
5. In te stemmen met het voorstel om te werken met de betaling van een voorschot van 50% van 

de begroting in maart en een afrekening aan het einde van het betreffende kalenderjaar. Niet 
bestede middelen worden naar rato teruggestort. 

6. De agendacommissie Kind in Zeeuws-Vlaanderen te mandateren te besluiten over uitgaven 
vanuit het gezamenlijk budget. 

7. De agendacommissie Kind in Zeeuws-Vlaanderen te mandateren om jaarlijks een 
evaluatiemoment te organiseren met betrekking tot de vastgestelde meerjarenbegroting en 
indien nodig een wijzigingsvoorstel voor te leggen aan het bestuurlijk overleg en de colleges 
van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. 

8. In te stemmen met de voorgestelde conceptbrief ter communicatie van het besluit aan de 
procesbegeleider. 

 

5.b.3 - BB: Voorstel tot beantwoording adviesreactie RMDO op Verordening Leningen 
Duurzaam en Langer Thuis 
 
Besluit: 
 

1. Constateren dat de adviesreactie van de RMDO niet leidt tot een inhoudelijke aanpassing van 
de Verordening Leningen Duurzaam en Langer Thuis. 

2. In te stemmen met de antwoordbrief aan de RMDO. 
 

5.c.1 - ED: Bekrachtiging bouwstop ten laste van de eigenaar van het perceel Kaai 31 te Sluis 
 
Besluit: 
 
De bouwstop met gekoppelde dwangsom, opgelegd middels de beschikking van 5 januari 2022, te 
bekrachtigen. 
 

5.c.2 - ED: Starten procedure Boulevard de Wielingen 17 Cadzand-Bad 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de ontwikkeling op het perceel Boulevard De Wielingen 17 Cadzand-Bad, 
overeenkomstig bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing en ontwerp omgevingsvergunning. 

2. De zienswijzenprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Awb te starten en daartoe het 
ontwerpbesluit, na voorafgaande bekendmaking, ter inzage te leggen voor een periode van 
zes weken. 


