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Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders J. de Jonge, E. Verhage, S. Stroosnijder 
Gemeentesecretaris R. Wiskerke 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 

Afwezig: wethouders J.L. Reijnierse, A. Vader 

 
 

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 
21 december 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

  Openbare parafenbesluitenlijst van 22 december 
2021 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

    
  Openbare parafenbesluitenlijst van 23 december 

2021 
De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

     
1350173 Leefbaarheid Ambtelijk toets team welstand - situatie vanaf 1 

juli 2022 
Het college besluit: 
1. deze nota en de notitie Omgevingswet en welstandstoetsing vast te stellen; 
2. de raadsinformatiebrief nr. 1350150/1350245 vast te stellen en aan de gemeenteraad te zen-

den met inachtneming van de aangegeven aanpassing. 
 

1350622 Sociale sa-
menhang 

Ondertekening Pact Zeeuwse Zorg Coalitie Het college besluit: 
1. In te stemmen met deelname aan het Pact Zeeuwse Zorg Coalitie (Verseon kenmerk 

1351076) en daarmee de intentie tot samenwerking uit te spreken. 
2. Hierbij het voorbehoud te maken dat de uitwerking van het Pact Zeeuwse Zorg Coalitie met 

de daarbij horende financiële consequenties aan het college van B&W wordt voorgelegd voor 
besluitvorming.  

 
De burgemeester besluit: 
3. Wethouder Vader te machtigen en in zijn afwezigheid wethouder Verhage te machtigen op 

grond van artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet, om het Pact namens het college van 
B&W te ondertekenen. 

 
1350740 Sociale sa-

menhang 
Opdrachtverstrekking GGD Wet toezicht kinder-
opvang 2022 gemeente Vlissingen 

Het college besluit: 
1. GGD Zeeland opdracht te geven tot het uitvoeren van de jaarlijkse onderzoeken van in onze 

gemeente gevestigde kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouderbureaus 
en een aantal nader aangewezen gastouders zoals opgesomd in de bijgevoegde brief aan de 
GGD met nummer 1350728. 
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1353636 Bestuur Uitbreiding formatie griffie Het college besluit: 
Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van de gemeenteraad om: 
1. De formatie van de griffie uit te breiden met 0,5 fte met ingang van 1 april 2022. 
2. Het benodigde extra budget te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022.  
 

1353174 Bestuur ALV VNG 13 januari 2022 Het college besluit: 
1. dat de burgemeester de gemeente Vlissingen op de ALV van de VNG op 13 januari 2022 ver-

tegenwoordigt. 
2. In te stemmen met de herijking van het gemeentefonds met het verzoek om het nieuwe mo-

del in te voeren per 2023. 
3. in te stemmen met de moties/resoluties: 

- Soest “financiering Energietransitie in gemeenten” 
- Eindhoven “vergroening van de woningbouwopgave” 
- Moerdijk “bijdrage beheerskosten DSO-LV – uitstel Omgevingswet” 
- Resolutie “Randvoorwaarden voor de hervormingsagenda Jeugd” 
- ‘s-Hertogenbosch Accres aanvullend maatregelenpakket 2 miljard 
- Amersfoort  en Ooststellingswerf “netwerkproblematiek” 
- de Bilt en Zeist “eerlijk speelveld woningbouwfonds” 
- Kerkrade “onderwijshuisvesting (ventilatie)” 

 
1352852 Bestuur RIB n.a.v. het aangaan van een vaststellings-

overeenkomst met Rederij Dijkhuizen 
Aangehouden. 
 

 

 
 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp  

1353206 Rondvraag 1 11-01-2022: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
burgemeester Van den Tillaar over december 2021 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over 
december 2021 wordt conform geaccordeerd. 

1353517 Rondvraag 2 11-01-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Vader over december 2021 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over december 2021 
wordt conform geaccordeerd. 

1354559 Rondvraag 3 11-01-2022: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder De Jonge over december 2021 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over december 
2021 wordt conform geaccordeerd. 

1355137 Rondvraag 4 11-01-2022: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van SGP 
inzake Ranglijst economische prestaties totale bedrijvigheid 2021 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van SGP inzake Ranglijst economische 
prestaties totale bedrijvigheid 2021 wordt conform vastgesteld. 

 


