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Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
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Gemeentesecretaris M. van Vliet 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
 
Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

     
   Openbare besluitenlijst collegever-

gadering van 19 december 2017 
 

Besluit nr. 812813 wordt tekstueel aangepast.  
Overigens wordt de besluitenlijst conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

818345 Algemene 
dekkings-
middelen 

 Planning 4e kwartaalrapportage 
2017 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de planning van de 4e kwartaalrapportage 2017; 
2. De burgemeester in het presidium akkoord te vragen om de 4e kwartaalrappor-
tage 2017 één week voor de adviesraad (15 februari 2018) aan te leveren. 
 

817544 Bestuur  Wijziging sociaal statuut 2016 Het college besluit: 
De wijzigingen sociaal statuut 2016 vast te stellen conform bijgevoegde tekst. 
 

814870 De culturele 
stad 

 Archeologische opgraving 
Claverveld 

Het college besluit: 
- In te stemmen met de opgraving in terreindeel C van het plangebied Claverveld 

volgens bijgaand programma van eisen. 
- In te stemmen met de gunning van de uitvoering van de opgraving aan ADC 

ArcheoProjecten BV door ondertekening van bijgaande gunningsbrief. De kos-
ten van de opgraving bedragen € 30.330,- exclusief BTW en exclusief specia-
listisch onderzoek. Voor het specialistisch onderzoek staat € 7.788,50 exclusief 
BTW begroot. Dit bedrag is gerelateerd aan een inschatting van vondstaantallen 
en kan iets hoger of ook lager uitvallen. De Walcherse Archeologische Dienst 
zal tijdens de directievoering erop toezien dat het bedrag geen of nauwelijks 
overschrijding kent. 
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813570 De culturele 
stad 

 Convenant Regionaal Cultuur-
arrangement Walcheren 2018-2020 

Het college besluit: 
1. De portefeuillehouder cultuur te machtigen het convenant Regionaal Cultuur-

arrangement Walcheren 2018-2020 te ondertekenen namens het college. 
2. Akkoord te gaan met de activiteitenlijst Walcheren cultuurarrangement 2018. 
 

807266 Gezond en 
wel 

Maatschap-
pelijke zorg 

Toetreding gemeente Goeree-
Overflakkee tot Gemeentelijke 
Vervoerscentrale Zeeland B.V. 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het voorstel van het bestuur van de GVC B.V. om in te 
stemmen met de toetreding van gemeente Goeree-Overflakkee tot de GVC B.V. 
2. In te stemmen met de toetreding van gemeente Goeree-Overflakkee tot de GVC 
B.V. 
3. De Raad te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
 

807267 Gezond en 
wel 

Maatschap-
pelijke zorg 

Wijziging bestuurlijke samenstelling 
Gemeentelijke Vervoerscentrale 
Zeeland B.V. 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de statutenwijziging van de GVC zoals benoemd in bijlage 
810044; 
2. in te stemmen met het beperken van de vertegenwoordiging van de gemeente 
Vlissingen in de GVC tot toezichthouder in de Algemene vergadering van Aandeel-
houders; 
3. de Raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.  
 

818267 Wonen in 
diversiteit 

 RUD-Zeeland: implementatieplan 
PxQ systematiek op stuksniveau 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het voorstel van het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland tot 
uitvoering van het implementatieplan PxQ in 2018; 
2. in te stemmen met het aanpassen van de deelnemersbijdragen 2018 in de 
begroting 2018 van de RUD-Zeeland, waarvan de verhoging van de Vlissingse 
bijdrage € 2.152,- bedraagt; 
3. de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief (machtiging vaststel-
ling portefeuillehouder) voor te stellen geen zienswijze op het voorgenomen besluit 
tot uitvoering van het implementatieplan PxQ in te dienen. 
 

813878 Wonen in 
diversiteit 

 Vervoer gevaarlijke stoffen - 
vervallen noodzaak aanwijzing 
routeringswegen 

Het college besluit: 
De raad voor te stellen de aanwijzing van wegen voor de routering van gevaarlijke 
stoffen, zoals voor Vlissingen aangegeven op de bij dit besluit behorende over-
zichtskaart, in te trekken. 
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Informatie: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 

818941 Info 1 09-01-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Vader 02-11-2017 t/m 29-11-2017 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader 02-11-2017 t/m 29-11-
2017 conform te accorderen. 

818951 Info 2 09-01-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Vader 01-12-2017 t/m 19-12-2017 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader 01-12-2017 t/m 19-12-
2017 conform te accorderen. 

819246 Info 3 09-01-2018: Concept-beantwoording art. 34 vragen LPV 
inzake Naamgeving zorgcentrum Oude Plaatwerkerij 

Concept-beantwoording art. 34 vragen LPV inzake Naamgeving zorgcentrum Oude 
Plaatwerkerij conform vast te stellen. 

819254 Info 4 09-01-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Elliott 01-12-2017 t/m 20-12-2017 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Elliott 01-12-2017 t/m 20-12-
2017 conform te accorderen. 

819257 Info 5 09-01-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Stroosnijder 06-12-2017 t/m 18-12-2017 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder 06-12-2017 t/m 
18-12-2017 conform te accorderen. 

821294 Info 6 09-01-2018: Concept-beantwoording art. 34 vragen VVD 
inzake bestuurlijke verhoudingen i.r.t. Essenvelt 

Concept-beantwoording art. 34 vragen VVD inzake bestuurlijke verhoudingen i.r.t. 
Essenvelt conform vast te stellen. 

821296 Info 7 09-01-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder De Jonge 13-12-2017 t/m 21-12-2017 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge 13-12-2017 t/m 21-
12-2017 conform te accorderen. 

821300 Info 8 09-01-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
burgemeester 01-12-2017 t/m 21-12-2017 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester 01-12-2017 t/m 21-12-2017 
conform te accorderen. 

 
 


