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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 R. Wiskerke 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
Afwezig: wethouder J.L. Reijnierse 
  

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst college-
vergadering van 11 januari 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

1352147 Leefbaarheid Vaststellen meerjaren- onder-
houdsplannen gemeentelijke ac-
commodaties 

Aangehouden. 
 
 
 

1352235 Leefbaarheid 1ste Wijziging Huisvestingsver-
ordening Gemeente Vlissingen 
2021 

Het college besluit: 
1. de raad voor te stellen de 1e wijziging Huisvestingsverordening Vlissingen 2021 vast te stellen; 
2. de raad toe te zeggen dat een integrale herziening van de Huisvestingsverordening in het vierde kwartaal van 

2022 wordt voorgelegd; 
3. kennis te nemen van het Schaarste-onderzoek van Stec en het rapport vast te stellen. 
 

1351259 Leefbaarheid Samenwerking gladheidbestrij-
ding Zeeland 2021-2036 

Het college besluit: 
- in te stemmen met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst gladheidbestrijding Zeeland 2021-

2036 (Verseon-nummer 1351273); 
- de jaarlijkse kosten te dekken uit het bestaande budget gladheidbestrijding. 
 
De burgemeester besluit: 
wethouder E. Verhage te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst namens de burgemeester te onderte-
kenen. 

 
1330943 Aantrekkelijke 

stad 
Pilot toekomstige kermis Het college besluit: 

1. akkoord te gaan met deze uitwerking van de pilot toekomstige kermis en de evenementencoördinator opdracht 
te geven te starten met de organisatie van de pilot; 

2. het uitvoeren van een evaluatie van de pilot; 
3. de raad via de bijgevoegde raadsinformatiebrief (Verseon 1334412) te informeren, met machtiging definitieve 

vaststelling portefeuillehouder. 
 

1351975 Leefbaarheid Groenbeleidsplan 2022-2027 Aangehouden. 
 

 
1352227 Leefbaarheid Field Lab Autonomous Sailing 

Technology" (F.A.S.T.) 
Het college besluit: 
- kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen rond het Field Lab Autonomous Sailing Technology; 
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- in en rond de Dokhaven op- en afstapplaatsen te realiseren om daarmee een toekomstige autonome vaarver-
binding tussen NS-station en de binnenstad mede mogelijk te maken; 

- te participeren in de promotie van dit project, en daarvoor op te trekken met het projectteam stationsgebied; 
- de portefeuillehouder EZ voor te dragen als lid van de stuurgroep. 
 

1353056 Leefbaarheid Beslissing op bezwaar omge-
vingsvergunning Minister Lely-
straat 4 in Vlissingen 

Het college besluit: 
1. het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 23 november 2021 volledig over te nemen (kenmerk 

1326755/1347005); 
2. de bezwaren ontvankelijk te verklaren; 
3. de bezwaren ongegrond te verklaren, voor zover zij geen betrekking hebben op de vergunning; 
4. de overige bezwaren gegrond te verklaren; 
5. het bestreden besluit van 16 juli 2021 te herroepen en overeenkomstig het advies van de commissie bezwaar-

schriften een nieuw besluit te nemen; 
6. de bij dit besluit behorende ontwerp-brieven vast te stellen (kenmerk 1326755/1353283 en 1326755/1352970). 

 
1344978 Leefbaarheid Huurovereenkomsten KOW tijde-

lijke huisvesting scholen Souburg 
Zuid 

Het college besluit: 
1. de tijdelijke huisvesting van Kinderopvang Walcheren in de schoolgebouwen Roerstraat en Dongestraat offici-

eel te maken door het afsluiten van bijgaande concept-huurovereenkomsten; 
2. de ondertekening van de huurovereenkomsten te mandateren aan de projectleider. 

 
1355653 Bestuur Decembercirculaire 2021 Het college besluit: 

- de financiële gevolgen 2021 van de Decembercirculaire 2021 op te nemen in de jaarrekening 2021; 
- de financiële gevolgen 2022- 2025 te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022; 
- de raad te informeren via een raadsinformatiebrief; 
- kennis te nemen van het rapport Vlissingen Decembercirculaire 2021; 
- op korte termijn maatregelen te laten uitwerken voor: 

1. versterking gemeentelijke dienstverlening om nieuwe taken uit te voeren zoals: 
1. robuust rechtsbeschermingssysteem; 
2. systeemleren; 
3. ondersteuning wijkteams; 
4. integraal werken; 

2. verbetering toegang voor mantelzorgers tot lokale regelingen; 
- op korte termijn invulling te geven aan de extra middelen Coronasteunpakket; 
- de uitwerking van de extra taken en Coronasteunpakket via nota's en voorstellen voor te leggen aan het colle-

ge en kennis te nemen van de melding dat m.b.t. besluit 1353056 de uitgaande brieven nog aangepast zijn. 
 

1339028 Bestuur Vaststelling nieuw beleid inzake 
de Wet Bibob 

Het college besluit: 
1. de beleidslijn Bibob Vlissingen 2022 (Verseon 1345118) vast te stellen en per 1 februari 2022 van toepassing 

te verklaren; 
2. het Bibob-beleid 2009 (Verseon 1036188) per 1 februari 2022 in te trekken; 
3. de raad door middel van een informatiebrief (Verseon 1345124) hierover te informeren. 
 

1350291 Bestuur Zelfevaluatie Basisregistratie 
personen 2021 

Het college besluit: 
kennis te nemen van de resultaten uit de zelfevaluatie BRP 2021 en voor gezien te tekenen. 
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1355639 Bestuur Financiële verordening 2020, 
Controle verordening 2022 en 
Controleprotocol 2022 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. de Financiële verordening gemeente Vlissingen 2022 vast te stellen; 
2. de Controleverordening gemeente Vlissingen 2022 vast te stellen; 
3. het Controleprotocol 2022 voor de accountantscontrole op de jaarrekening gemeente Vlissingen vast te stellen; 
4. de financiële verordening 2019 en de controleverordening 2003 in te trekken 
5. de portefeuillehouder te machtigen nota en raadsvoorstel definitief vast te stellen. 

 
1354561 Leefbaarheid Procedure selectie monumen-

tencommissie 
Het college besluit: 
- de portefeuillehouder te machtigen de raadsinformatiebrief ‘sollicitatieprocedure leden monumentencommissie’ 

(Verseon-nummer 1349502) over de gevolgde procedure inzake de sollicitatieprocedure voor de werving van 
leden voor de monumentencommissie definitief vast te stellen en  te verzenden aan de gemeenteraad; 

- deze raadinformatiebrief toe te voegen aan het raadsvoorstel ‘Benoeming leden Monumentencommissie Vlis-
singen’ (Verseon-nummer 1339239). 

 
1353077 Leefbaarheid 4e begrotingswijziging 2022 RUD 

mbt ondermijning 
Het college besluit: 
1. de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de 4e begrotingswijziging 2022 van de omgevingsdienst 

RUD Zeeland en hiervoor een positieve zienswijze in te dienen; 
2. het ontwerp-raadsvoorstel (Verseon-nummer 1354727) daarvoor vast te stellen; 
3. via de 1e bestuursrapportage 2022 in de dekking van de extra uitgaaf van € 19.800 te voorzien. 

 
1355368 Leefbaarheid Wegenbeleidsplan 2022 2026 Het college besluit: 

de raad voor te stellen om het wegenbeleidsplan vast te stellen. 

 
1353075 Leefbaarheid Bommenregeling 2021 Het college besluit conform de raad voor te stellen: 

1. een bijdrage van 68% in de totaalkosten van € 276.036,92 (exclusief BTW) voor de opsporing en ruiming van 
ontplofbare oorlogsresten aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 

2. het deel van de bijdrage uit het gemeentefonds, voor de ambtelijke uren die zijn ingezet voor de opsporing en 
ruiming van niet-gesprongen conventionele explosieven, voor 2022 in te zetten op efficiencywinst en besparing 
van onderzoekskosten voor de gemeente en derden; 

3. deze gelden direct ter beschikking te stellen voor het doen van de uitgaven in het kader van ontplofbare oor-
logsresten, zodra de bijdrage bekend is gemaakt in de meicirculaire van 2022. 

 
1350793 Leefbaarheid College-opdracht Revitalisering 

gemeentelijk accommodatiebe-
stand, deelproject Organisatie 

Het college besluit: 
de college-opdracht ‘Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand, deelproject Organisatie’ d.d. 3 januari 
2022 vast te stellen met de aanvulling dat er hierbij expliciete aandacht  is voor een efficiënte wijze van uitvoering 
van het toekomstig beheer. 
 

 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1355721 Rondvraag 1 18-01-2022: Declaratieformulier reis- en ver-

blijfkosten wethouder Verhage over december 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over december 2021 wordt conform 
geaccordeerd. 
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1356011 Rondvraag 2 18-01-2022: Declaratieformulier reis- en ver-
blijfkosten wethouder Stroosnijder over december 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over december 2021 wordt con-
form geaccordeerd. 

1356264 Rondvraag 3 18-01-2022: Beantwoording vragen ogv art. 
34 RvO van POV inzake ligplaatsen in het Dok 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van POV inzake ligplaatsen in het Dok wordt conform vast-
gesteld met inachtneming van de aangegeven aanpassing. 
 

 
 


