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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 Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

Openbare besluitenlijst college-
vergadering van 5 januari 2021 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1268463 Aantrekkelijke 
stad 

Continuering van de dienstver-
lening door CycloMedia 
De gemeente Middelburg, Sa-
bewa (8 gemeenten) Schou-
wen-Duiveland en Veere wor-
den op de hoogte gesteld met 
betrekking tot het besluit van 
het college 

Het college besluit: 
1. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Vlissingen;
2. Akkoord te gaan met licentieovereenkomst (ofwel contract) voor continuering van de dienstverlening door

CycloMedia. De jaarlijkse licentievergoeding is € 17.898,- exclusief btw.

1267781 Leefbaarheid Raadsinformatiebrief skatepark 
Westduin 

Het college besluit: 
Raadsinformatiebrief met kenmerk 1267780 te versturen naar de gemeenteraad. 

1268164 Bestuur Onderzoek naar verdwenen 
Joods onroerend goed 

Het college besluit: 
· Naar aanleiding van een vraag van mevr. Pot - Peereboom uit Amsterdam, aan de archivaris te vragen om

onderzoek te doen naar de verkoop van het pand Singel 178 tijdens de Tweede Wereldoorlog.
· Ook aan de archivaris te vragen om onderzoek te doen naar de vraag hoe de gemeente zich gedragen heeft

tegenover Joodse huiseigenaren in en na de Tweede Wereldoorlog. Uitgangspunt daarbij zijn vooralsnog de
in het Verkaufsbücher genoemde panden. Daarbij dient de vraag te worden gesteld of aan eigenaren/
nabestaanden achterstallige belastingen in rekening werden gebracht door de gemeente. Door het beant-

 woorden van deze vraag hoopt het college inzicht te krijgen in de eventuele rol van de gemeente bij de 
     verkopen en of de gemeente heeft geprofiteerd. 
· Daar waar dit onderzoek leidt tot nieuwe vragen en of aanbevelingen te vragen om dit te rapporteren zodat er

nagedacht kan worden over een eventueel vervolg.
· Over dit onderzoek de Joodse gemeente Zeeland te informeren

1273285 Aantrekkelijke 
stad 

Beslissing op bezwaar; waar-
schuwing in verband met het 
bouwen en in stand laten van 
een bouwwerk zonder omge-

Het college besluit: 
met bijgevoegde beslissing op bezwaar (met kenmerk 1246619 / 1273306) het door bezwaarmaker ingediende 
bezwaar: 
- niet-ontvankelijk te verklaren én
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vingsvergunning 
 

- het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 
 

1263611 Sociale 
samenhang 

Ondertekening Intentieverkla-
ring Participanten Gezond-
heidscentra 
 

Het college besluit: 
1.  de intentieverklaring 'Participanten gezondheidscentra Vlissingen' (verseon kenmerk 1270344) met de 
 volgende partijen aan te gaan: 
 • Praktijkhoudende huisartsen Vlissingen 
 • GGD Zeeland 
 • Apotheek De Singel 
 • Apotheek Souburg 
 • Zorgstroom 
 • WVO zorg 
 • Emergis 
 • Juvent 
 • Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 
 • Revant medisch specialistische revalidatie 
 • CZ 
2. de raad met oplegging geheimhouding tot ondertekening intentieverklaring via rib te informeren met machtiging 

vaststelling portefeuillehouders. 
 
De burgemeester besluit: 
1. Wethouders Vader en Verhage te machtigen deze intentieverklaring namens het college van B&W te onderte-

kenen. 
 

1269239 Leefbaarheid Evenementenkalender 2021 
 

Aangehouden. 
 

1272622 Leefbaarheid Ondertekenen overeenkomsten 
ten behoeve van Bommenrege-
ling 2020 met VG-D Ontwikke-
ling Souburg B.V. en Van der 
Straaten Aannemingsmaat-
schappij B.V. 

Het college besluit: 
Overeenkomsten aan te gaan met VG-D Ontwikkeling Souburg B.V. en Van der Straaten Aannemingsmaat-
schappij B.V. strekkende tot het door de gemeente Vlissingen doen van een aanvraag bij het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor een bijdrage in de kosten voor opsporing en ruiming van niet-
gesprongen conventionele explosieven (CE). 

    
 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp  

1275096 Rondvraag 1 12-01-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 
POV inzake rapport Business Case Bedrijven Nollebos 

Verdagen i.v.m. inspraakschrift; antwoorden op vragen  6 en 7 verscherpen. 

1275110 Rondvraag 2 12-01-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder De Jonge over december 2020 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over december 2020 
wordt geaccordeerd. 
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1275689 Rondvraag 3 12-01-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
burgemeester Van den Tillaar over december 2020 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over december 
2020 wordt geaccordeerd. 

1275698 Rondvraag 4 12-01-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Verhage over december 2020 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over december 2020 
wordt geaccordeerd. 

1275723 Rondvraag 5 12-01-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Vader over december 2020 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over december 2020 wordt 
geaccordeerd. 

 Raadsplanning 
- Veiligheidscentrum raad maart, check  commissie datum(geheim) 
- Reserveraad voor 11 maart nodig 
- 2 Initiatiefvoorstellen LD: blijkt alleen verzoek agenderingsrecht te zijn en zijn dus ook 

niet bedoeld voor de besluitenraad. 
- Decembercirculaire gaat door richting raad maart: verwachting hamerstuk 
- Zeeuwse samenwerking sociaal domein: check 
 

 Presentatie gemeenteraad Strategisch Huisvestingsplan (SHP) onderwijs Conform vastgesteld. 
 

 

 


