OPENBARE BESLUITENLIJST
collegevergadering d.d. 19 januari 2021
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 collegevergadering van 12 januari 2021

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

Openbare parafenbesluitenlijst
van 12 januari 2021

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

Aanvraag de Lasloods als trouwlocatie

Het college besluit:
1. de aanvraag van Peperkamp Producties B.V. om de Lasloods, Tweede Binnenhavenweg 8 in Vlissingen aan te
wijzen als structurele trouwlocatie aan te houden, totdat er afspraken gemaakt zijn ten aanzien van de activiteiten die plaatsvinden niet passend binnen de Drank- en Horecawet;
2. de locatie de Lasloods, Tweede Binnenhavenweg 8 in Vlissingen wordt aangewezen als incidentele trouwlocatie om een huwelijk te voltrekken van het bruidspaar welke bij Peperkamp Producties B.V. het verzoek heeft ingediend om te trouwen in de Lasloods op 10 december 2021 op basis van de hardheidsclausule genoemd in
artikel 5 van de geldende Beleidsregel trouwen op locatie Vlissingen 2015;
3. indien vanwege COVID-19 maatregelen het huwelijk niet kan plaatsvinden op 10 december 2021 het betreffende bruidspaar de gelegenheid te bieden naar een andere huwelijksdatum uit te wijken (in overleg met de
backoffice burgerlijke stand Vlissingen);
4. de overeenkomst voor de incidentele trouwlocatie als voornoemd te sluiten.

1269374

Bestuur

1275206

Aantrekkelijke Vaststelling Visie Stationsgebied
stad
Vlissingen 2025

Het college besluit:
- het inspraakschrift (verseon 1275237) van de gevolgde inspraakprocedure met betrekking tot de concept Visie
Stationsgebied Vlissingen 2025 vast te stellen;
- de visie Stationsgebied Vlissingen 2025 ongewijzigd vast te stellen (verseon nr 1276362);
- de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief (verseon 1275249) met machtiging definitieve
vaststelling portefeuillehouder

1273344

Aantrekkelijke Vaststellen besluit hogere waarstad
den Souburg Noord fase 3

Het college besluit:
het besluit hogere waarden voor 60 woningen in Souburg Noord fase 3 ongewijzigd vast te stellen.

1274727

Sociale samenhang

Opdrachtverstrekking voor het
toezicht Wet kinderopvang 2021

Het college besluit:
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 1258265 / 1274716.

1274786

Leefbaarheid

niet-ontvankelijk verklaren be-

Het college besluit:
-1-

zwaar tegen omgevingsvergunning Visserijkade 41

1. kennis te nemen van de bezwaren tegen de op 19 augustus 2020 verleende omgevingsvergunning-bouw voor
de locatie Visserijkade 41;
2. de bezwaarmaker overeenkomstig het advies van 8 december 2020 van de Commissie bezwaarschriften Vlissingen in zijn bezwaar tegen de omgevingsvergunning niet-ontvankelijk te verklaren.

1275115

Bestuur

Controleprotocol voor de accoun- Het college besluit de raad voor te stellen:
tantscontrole op de jaarrekening 1. het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2020-2021 gemeente Vlissingen vast te
gemeente Vlissingen
stellen;
2. het controleprotocol 2006 van de gemeente Vlissingen in te trekken.

1269239

Leefbaarheid

Evenementenkalender 2021

Het college besluit:
1. de ontwerp-evenementenkalender 2021 vast te stellen en vrij te geven voor inspraak;
2. de evenementenkalender 2021 ter inzage te leggen van 22 januari 2021 tot en met 4 maart 2021.

1275136

Bestuur

Normen- en toetsingskader 2020

Het college besluit:
- het normen- en toetsingskader 2020, behorende bij het controleprotocol, vast te stellen;
- het normen- en toetsingskader 2020 middels bijgaande raadsinformatiebrief ter kennisname aan de Raad te
verstrekken.

1276702

Aantrekkelijke Toegangsbeperking inzamelconstad
tainers

Het college besluit:
1. tot de gefaseerde aanpak van de toegangsbeperking van de inzamelcontainers en de daarbij behorende privacyverklaring;
2. artikel 2.5 van het Algemeen Aanwijzingsbesluit 2005 in verband met de regels voor de toegangsbeperking te
wijzigen conform het tekstvoorstel in de bijlage;
3. de raad met de bijgevoegde raadinformatiebrief te informeren over de gefaseerde aanpak van de toegangsbeperking van de inzamelcontainers;
4. tot aandacht voor data verzameling en goed monitoren van de effecten.

1275326

Sociale samenhang

O&O-toets Inzet projectleider
Plan van Aanpak Artikel 12 2020
en uitvoeringskosten SVB Jeugd

Het college besluit:
1. in te stemmen met het O&O-formulier 'Inzet projectleider Plan van Aanpak Artikel 12 2020 en uitvoeringskosten
SVB Jeugd';
2. het O&O formulier 'Inzet projectleider Plan van Aanpak Artikel 12 2020 en uitvoeringskosten SVB Jeugd' te
agenderen voor het tripartite overleg van 10 februari 2021;
3. dit besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en Provincie Zeeland als
toezichthouder.

1271154

Sociale samenhang

Ondersteuning en begeleiding
Het college besluit:
ouders kinderopvangtoeslagaffai- - de ondersteuning aan en begeleiding van gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire te positionere gemeente Vlissingen
ren bij het team Wmo en Jeugd;
- voor de ondersteuning aan en begeleiding van gedupeerde ouders uit Vlissingen € 23.170,78 in te zetten vanuit de specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden;
- via gemeentelijke communicatiekanalen een oproep te doen aan gedupeerde ouders uit Vlissingen die hulp willen om dit via de Belastingdienst/Toeslagen aan de gemeente kenbaar te maken;
- de raad hierover te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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1277069

Leefbaarheid

Sloop overkapping Lange Zelke

Het college besluit:
- over te gaan tot sloop van de overkapping Lange Zelke;
- de gemeenteraad hierover te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

1251629

Bestuur

10e wijziging Algemene plaatselijke verordening Vlissingen
(APV) 2013

Het college besluit de raad voor te stellen:
de 10e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 vast te stellen.

Jaarplanning college

- 26-01-2021 Ontwikkelagenda Sociaal Domein: aanbieden B&W-nota hoe doelstellingen te behalen n.a.v. besluit oktober in plaats van strategisch overleg in deze fase: aangeven welke besluiten we moeten nemen. Als
dat in planning niet haalbaar is schuift het door in planning;
- M.b.t. discussie exogene factoren sociaal domein: eerst aanbieden met een B&W-nota;
- Na zomer benen op tafel gesprek in college m.b.t. perspectief visie sociaal domein over 10 jaar inplannen (evt.
ook als overdracht naar nieuwe collegeperiode te gebruiken).

Rondvragen
Reg.nr.

1276404

Onderwerp

Rondvraag 1 19-01-2021: Declaratieformulier reis- en
verblijfkosten wethouder Reijnierse over december 2020

Besluit/Raadsvoorstel

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over december 2020 wordt conform
geaccordeerd.
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