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Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders A. Vader, J. de Jonge, J.L. Reijnierse, E. Verhage, S. Stroosnijder 
Gemeentesecretaris M. van Vliet 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
 

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

   Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 18 december 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld met aanvulling besluit nr. 
1062356 dat deze lijst aangevuld nog een keer terug komt in college. 
 

   Openbare parafenbesluitenlijst van 
20 december 2018 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

1060094 Bestuur  Structurele doorwerking 2018 Het college besluit: 
Met het vaststellen van de 2e wijziging van de programmabegroting 2019 zijn de in 2018 
door de raad genomen besluiten die een structurele doorwerking in 2019 en verder 
hebben, financieel verwerkt in de programmabegroting 2019. 

1061416 Ruimtelijk 
ontwikkelen 

 Toetsingskader bouwaanvragen 
bedrijfswoningen 

Het college besluit: 
Vast te stellen het toetsingskader bouwaanvragen bedrijfswoningen. 
 

1060963 Bereikbaarheid Wegen straten 
en pleinen 

Tweede verlenging raamovereen-
komst Herbestratingsbestek 2017 

Het college besluit: 
- De raamovereenkomst Herbestratingsbestek 2017 nogmaals te verlengen voor een jaar 

zoals opgenomen in het Raambestek en; 
- de werkzaamheden uit te laten voeren door Aannemingsbedrijf JD Infra B.V.                 

ad € 319.500,- excl. BTW; 
- de kosten te dekken uit het exploitatiebudget Structureel wegonderhoud 2019. 
 

1042115 Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Grondexploita-
ties majeure 
projecten 

Energieverkenning Scheldewijk Het college besluit, in afwijking van ambtelijk advies: 
1. Kennis te nemen van de energieverkenning voor Scheldewijk; 
2. met het oog daarop in te stemmen met het uitvoeren van een marktconsultatie met 5 

partijen en afhankelijk van de uitkomsten daarvan een definitief keuzebesluit voor te 
leggen; 

3. de kosten ad € 20.000,- voor deze marktverkenning ten laste van het Scheldekwartier 
te brengen. 

 
1054786 Bestuur Publiekszaken Volksreferendum buiten de 

Kieswet 
Het college besluit: 
a. Geen medewerking te verlenen aan een volksreferendum buiten de Kieswet. 
b. De raad in kennis stellen via een raadsinformatiebrief met machtiging portefeuillehouder 
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definitieve vaststelling brief. 
 

1064894 Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Stelpost 
Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Concept bestuurlijk ambitie-
document Omgevingswet 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het door BMC opgestelde concept rapport “Bestuurlijk ambitie-

document Omgevingswet" d.d. 12 december 2018; 
2. op 15 januari 2019 de concept raadspresentatie ter bespreking in raad van 21 januari 

aan te bieden aan college met inachtneming van de in college van 8 januari gegeven 
input; 

3. de nadere uitwerking van het rapport "Bestuurlijk ambitiedocument Omgevingswet" 
daarna ter besluitvorming aan te bieden aan college en raad (cyclus maart 2019). 

 
1019924 Bestuur Bestuurlijke 

samenwerking 
Vorming Overleg Zeeuwse 
overheden en regiobureau 

Het college besluit: 
· Kennis te nemen van de uitgangspunten zoals verwoord in het voorstel 'Vorming Over-

leg Zeeuwse Overheden en regiobureau' van 13 juni 2018 en de daarin beschreven 
bestuurlijke beslispunten en de toekomstige koers te onderschrijven. 

· Kennis te nemen van de voordracht van Burgemeester Van den Tillaar voor de be-
stuurlijke kerngroep van het OZO. 

· De raad voor te stellen om ten behoeve van de ondersteuning van het OZO eenmalig 
€ 45.000,- beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de post onvoorzien 
met machtiging definitieve vaststelling raadsvoorstel portefeuillehouder. 
- Aandacht te blijven vragen voor een efficiënte en effectieve wijze van organisatie 

van regionaal overleg. 
- Bij de kadernota 2020 nadere afwegingen te maken m.b.t. de wijze van dekking 

vanaf 2020. 
 

1062964 Algemene dek-
kingsmiddelen 

 Decembercirculaire 2018 Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het positieve effect van € 148.000,- over 2018 vanuit de decem-

bercirculaire 2018 die wordt verwerkt in de jaarrekening 2018. 
2. De nadelige effecten van de decembercirculaire 2018 van € 22.000,- negatief in 2019 

aflopend naar € 282.000,- negatief structureel vanaf 2022 te verwerken in de 1e be-
stuursrapportage 2019. 

3. De raad voor te stellen de netto-opbrengst van € 535.000,- vanuit het fonds tekort-
gemeenten sociaal domein via de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2018 
beschikbaar te houden voor het sociale domein (onderdeel 3.4). 

4. De middelen van de taakmutaties zoals toegelicht onder 3.1, 3.2 en 3.5 in de jaarreke-
ning 2018 te reserveren voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. 

5. De middelen van de taakmutaties zoals toegelicht onder 3.3, 3.6 en 3.8 vrij te laten 
vallen in de jaarrekening 2018. 

6. De middelen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties (onderdeel 3.7) voor dit doel 
te bestemmen en te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2019. 

 
 

1062238 Algemene dek-
kingsmiddelen 

 Aanvraag ontheffing kasgeldlimiet 
1e halfjaar 2019 

Het college besluit: 
Ontheffing van de kasgeldlimiet voor het eerste halfjaar 2019 voor 25 miljoen euro aan te 
vragen bij de toezichthouder, de Provincie Zeeland, conform bijgevoegde brief. 
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1065177 Bruikbaarheid 

van openbare 
ruimte 

 Verzoek van Wvo Zorg tot verlen-
gen begunstigingstermijn in besluit 
tot opleggen last onder dwangsom 
van 8 november 2018 (kenmerk 
1041350 / 1052107) 

Het college besluit: 
- Kennis te nemen van het verzoek van Wvo Zorg om de begunstigingstermijn uit het be-

sluit van 8 november 2018, met kenmerk 1041350 / 1052107, voor het verwijderen van 
het voormalige tijdelijke zorgcentrum op het Weyevlietplein, te verlengen tot 1 juni 2019; 

- het verzoek van Wvo Zorg af te wijzen en de begunstigingstermijn, genoemd in het 
besluit van 8 november 2018, niet te verlengen. 

 
1059856 Algemene dek-

kingsmiddelen 
 Nieuwe financieringsovereenkomst 

BNG Bank N.V. per 01-01-2019 
Het college besluit: 
In te stemmen met de gewijzigde financieringsovereenkomst van de BNG Bank per 01-01-
2019.  
 

   Openbaar geworden besluit:  

     

1060077 Toerisme en 
economie 

Economische 
ontwikkeling 

Vergaderingen DB en AB GR 
Zeeland Seaports dd 19 december 
2018 inzake opheffing GR Zeeland 
Seaports 

Het college besluit: 
De betrokken portefeuillehouders mee te geven akkoord te kunnen gaan met: 
- het vaststellen van het "Voorstel tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling 

Zeeland Seaports", inclusief alle onderliggende bijlagen; 
- het aan de participanten van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports voor 

te stellen om te besluiten tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland 
Seaports; 

- het vaststellen van de brief aan de participanten van de Gemeenschappelijke Regeling 
Zeeland Seaports, waarin het voorstel tot opheffing van de Gemeenschappelijke Rege-
ling Zeeland Seaports ter besluitvorming wordt aangeboden. 

Tevens besluit het college RIB met nummer 1060479 (openbaar) te versturen aan de 
raadsleden ter voorbereiding op de voorlichtingsbijeenkomst van 8 januari 2019 met 
inachtneming van de aangegeven aanpassing. 
Wethouder Vader onthoudt zich van beraadslaging en besluitvorming in verband met 
lidmaatschap TZO North Sea Port. 

     

 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp  
1063834 Rondvraag 1 08-01-2019: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 

wethouder Vader over november 2018 
 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over november 2018 conform 
geaccordeerd. 

1064489 Rondvraag 2 08-01-2019: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Stroosnijder over december 2018 
 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over december 2018 
conform geaccordeerd. 

1065554 Rondvraag 3 08-01-2019: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Verhage over december 2018 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over december 2018 
conform geaccordeerd. 

 


