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Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders J. de Jonge, A. Vader, S. Stroosnijder, J. Elliott 
Gemeentesecretaris M. van Vliet 
Wnd. bestuurssecretaris C.A. Nieuwenhuyzen 
  
Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr Programma Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

   Openbare parafenbesluitenlijst 
van 12 januari 2018 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

   Openbare besluitenlijst college-
vergadering van 16 januari 2018 
 

- Het besluit bij nr. 788681 - Mobiel stembureau gemeenteraadsverkiezingen en referendum 21 
maart 2018 wordt: 
‘Het college besluit: voor de gemeenteraadsverkiezingen en referendum op 21 maart 2018 ge-
bruik te maken van een mobiel stembureau op de volgende plaatsen en tijdstippen: 
1. Hogeschool Zeeland 08.00-09.15 uur 
2. Scalda  09.45-10.45 uur 
3. Hogeschool Zeeland 12:00-13:15 uur 
4. De Gouwe Tuyn 13.30-14.30 uur 
5. Nieuw Bachtenpoorte 15.00-16.00 uur 
6. Hal Albert Heijn X 16.30-19.30 uur 
7. Theo van Doesburgcentrum 20.00-21.00 uur.’ 

- Het besluit bij nr. 787642 - Aanwijzing stembureaus gemeenteraadsverkiezingen en referendum 
21 maart 2018 wordt: 
‘Het college besluit: de lokaliteiten, genoemd in de bijlage van deze nota, aan te wijzen als 
stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen en referendum op 21 maart 2018.’ 

Met deze wijzigingen wordt de besluitenlijst vastgesteld. 
 

822162 Bestuur  Raadsinformatiebrief Trainings-
centrum Vlissingen 

Het college besluit: 
- in te stemmen met de raadsinformatie brief; 
- de raadsinformatiebrief met de brief van het Trainingscentrum Vlissingen ter kennisname aan de 

gemeenteraad te verstrekken. 
 

818532 Bestuur  Brief Provincie inzake preventief 
toezicht begroting 2018 

Het college besluit: 
kennis te nemen van de brief van de Provincie Zeeland inzake Preventief toezicht begroting 2018. 
 

821814 Gezond en 
wel 

Sport Vervanging tractor sport Het college besluit: 
1. in te stemmen met de vervanging van een tractor voor de uitvoering van werkzaamheden op de 

sportparken; 
2. in te stemmen om hiervoor het investeringskrediet ad € 45.000 uit het programma 2 Gezond en 

Wel te activeren; 
3. de productenraming 2018 te wijzigen overeenkomstig bijgevoegde begrotingswijziging voor een 

bedrag van € 8.850. 
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821054 De lerende 
stad 

Kind en peuter-
opvang 

Opdrachtverstrekking voor het 
toezicht Wet kinderopvang 2018 
 

Het college besluit dit voorstel aan te houden. 
 

820673 Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Bestemmings-
plannen 

Aanvraag wijziging bouwplan su-
permarkt Lidl aan de Hermesweg 
23 

Het college besluit: 
1. planologische medewerking te verlenen aan het door Lidl voorgelegde ontwerp-bouwplan voor 

een gewijzigde supermarkt aan de Hermesweg 23 (afwijking bestemmingsplan); 
2. de grondexploitatieovereenkomst ten behoeve van het door Lidl beoogde gewijzigde bouwplan 

te sluiten; 
3. de in ontwerp ter visie gelegen 1e herziening van het bestemmingsplan Stedelijke Bedrijventer-

reinen Vlissingen, waarin verwerkt was de omgevingsvergunning van 10 maart 2016, in te trek-
ken en niet verder in procedure te brengen, mits besloten wordt conform beslispunt 1; 

4. de raad te informeren middels een brief. 
 

822391 Bestuur  Concept gemeentespiegel Vlis-
singen 

Het college besluit: 
- kennis te nemen van de concept gemeentespiegel; 
- de voorgestelde wijzigingen op de concept gemeentespiegel vast te stellen en voor te leggen 

aan de fractievoorzitters; 
- na een positieve reactie van de fractievoorzitters de voorgestelde wijzigingen te sturen aan de 

commissie Externe Spiegeling. 
 

823264 Gezond en 
wel 

 Aanvullen subsidie Humanitas 
Homestart Walcheren 

Het college besluit: 
1. de bestaande inzet van Homestart Walcheren voor kwetsbare gezinnen in Vlissingen in stand te 

houden; 
2. in te stemmen met het aanvullen van het tekort van € 3.432,- en dit structureel toe te voegen aan 

het bestaande subsidie aan Humanitas Homestart Walcheren; 
3. het subsidieplafond met € 3.432,- te verhogen; 
4. het aanvullend subsidie van € 3.432,- structureel te dekken uit het financieel product Jeugd. 
 

822485 Gezond en 
wel 

 Vaststellen 2e en 3e kwartaal-
rapportage 2017 Porthos 

Het college besluit: 
1. de 2e en 3e kwartaalrapportage 2017 van Porthos vast te stellen; 
2. de gemeenteraad de rapportage toe te zenden met bijgesloten raadsinformatiebrief. 
 

822371 Toerisme en 
economie 

Economische 
ontwikkeling 

Voordracht wethouder Vader als 
politiek lid in TZO North Sea Port 
 

Het college besluit dit voorstel aan te houden. 
 

822401 Bestuur  Z4 collegeconferentie 31 januari 
2018 

Het college besluit: 
- kennis te nemen van het concept programma voor de Z4 collegeconferentie op 31 januari 2018; 
- de kosten voor de conferentie, ad € 1.300,-- (maximaal), ten laste te brengen van het budget 

College/bestuursondersteuning-Overige diensten. 
 

820679 Toerisme en 
economie 

Economische 
ontwikkeling 

Ørsted - besluit toepassen coör-
dinatieregeling en besluit op 
vormvrije MER-beoordeling 

Het college besluit: 
- vast te stellen dat, op basis van de onderzoeken en afwegingen in de beoordelingsnotitie dd 

3 januari 2018 (zie document 821280) met betrekking tot de aanvraag van Ørsted tot vestiging 
aan de Westerhavenweg, het niet nodig is om een milieueffectrapport (MER) op te stellen en dit 
besluit door initiatiefnemer toe te laten voegen aan de aanvraag om een omgevingsvergunning 
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"handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (projectomgevingsvergunning), een en ander 
zoals bedoeld in artikel 2, lid 5, onder b, van het Besluit milieueffectrapportage; 

- een, op grond van artikel 3, lid 1, van de 'Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlis-
singen 2013', gecoördineerde voorbereiding van besluiten te bevorderen in relatie tot artikel 3.30 
van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning 'handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening' (projectomgevingsvergunning) voor de vestiging van Ør-
sted aan de Westerhavenweg; 

- vast te stellen, op grond van artikel 3, lid 2, van de 'Coördinatieverordening Wet ruimtelijke orde-
ning Vlissingen 2013', dat andere besluiten ten behoeve van voornoemde aanvraag gecoördi-
neerd kunnen worden voorbereid; 

- aan Waterschap Scheldestromen en RUD Zeeland, op grond van artikel 3.31, lid 1, van de Wet 
ruimtelijke ordening, formeel te verzoeken om medewerking te verlenen aan een gecoördineerde 
voorbereiding van de door hen te nemen besluiten (water- respectievelijk ontgrondingsvergun-
ning), waartoe onverwijld een afschrift van de aanvraag zal worden toegezonden; 

- de aanvraag projectomgevingsvergunning (zodra deze is ontvangen) om af te wijken van de gel-
dende beheersverordening voor te leggen aan de gemeenteraad voor de afgifte van een ont-
werp-verklaring van geen bedenkingen. 

 
810344 Ruimtelijk 

ontwikkelen 
Bestemmings-
plannen 

Projectplan Michiel Adriaanszoon 
de Ruyterkazerne 

Het college besluit: 
1. het projectplan Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (2017-2022) "Mariniers naar Vlissingen" 

vast te stellen; 
2. de bijgevoegde voortgangsrapportage 3de kwartaal 2017 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

790407 Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Stelpost Ruim-
telijk ontwikke-
len 

Nollebos / Westduin raadsbeslui-
ten: beantwoording brieven 

Het college besluit dit voorstel aan te houden. 
 

822404 Bereikbaar-
heid 

Parkeren Procesnotitie Nota parkeernor-
mering Vlissingen 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het opstellen van een nota parkeernormering conform de aanpak uit de pro-

cesnotitie Beleidsnota parkeernormering Vlissingen (bijlage 822465); 
2. kennis te nemen van de paragraaf organisatie. 
 

822079 Bestuur  Regiobureau tafel van 15 2.0 Het college besluit: 
- in te stemmen met de vorming van een regiobureau gericht op de ondersteuning van de bestuur-

lijke samenwerking in Zeeland; 
- bij de verdere uitwerking van het regiobureau aandacht te vragen voor een zorgvuldig proces en 

goede communicatie; 
- daarbij ook te betrekken de wijze waarop het regiobureau zich verhoudt t.o.v. de VZG, Z4, sub-

sidieteam, etc. en de adviezen van de commissie Spiegeling; 
- verdere voorstellen ten aanzien van de gevraagde inbreng (financiële of menskracht) af te wach-

ten. 
 

824381 Bereikbaar-
heid 

Parkeren Coulance invoering parkeerbe-
leid Vlissingen 
 

Het college besluit: 
1. alle uitgeschreven fiscale parkeerboetes welke zijn opgelegd op 16 januari 2018 tussen 18.00u 

en 21.00u op de parkeerterreinen Komstraat, Kenau Hasselaarstraat en Glacisstraat (nabij de 
ALDI) na een coulanceperiode van twee weken in te trekken; 
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2. kennis te nemen van het feit dat er in de periode tussen 1 januari 2018 en 16 januari 2018 op het 
parkeerterrein Zeemanserve geen bekeuringen zijn uitgedeeld; 

3. de coulanceperiode te verlengen tot en met 11 februari 2018 voor fiscale naheffingsaanslagen 
(parkeerboetes) tussen 18.00u en 21.00u op de parkeerterreinen Komstraat, Kenau Hasselaar-
straat en Glacisstraat (nabij de ALDI); 

4. in de periode tot en met 11 februari 2018 coulant te zijn met het opleggen van fiscale nahef-
fingsaanslagen (parkeerboetes) op het parkeerterrein Zeemanserve in verband met het instellen 
van de parkeerduurbeperking van 1 uur op dit parkeerterrein; 

5. tijdens de coulanceperiode een eenmalige waarschuwing op kenteken in te stellen. 
6. een communicatieplan op te stellen om in de komende periode de wijzigingen in het parkeerbe-

leid duidelijk te communiceren. 
 

808287 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

Bestemmings-
plannen 

Vaststelling wijzigingsplan 'Paau-
wenburg-Groot Lammerenburg, 
3e planwijziging - CPO De Kem-
penaerstraat' en besluitvorming 
omtrent omgevingsvergunning 
'bouwen'  

Het college besluit: 
1. de zienswijzen ontvankelijk te verklaren en niet tegemoet te komen aan de zienswijzen, zoals 

weergegeven in de bij dit besluit behorende 'Nota beoordeling en besluitvorming zienswijzen 
ontwerp-wijzigingsplan 'Paauwenburg-Groot Lammerenburg, 3e wijziging - CPO De Kempenaer-
straat' en ontwerp-omgevingsvergunning 'bouwen 8 patiowoningen hoek De Savornin Lohman-
laan / De Kempenaerstraat'; 

2. het wijzigingsplan 'Paauwenburg-Groot Lammerenburg, 3e planwijziging - CPO De Kempenaer-
straat', ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp, gewijzigd vast te stellen; 

3. het wijzigingsplan 'Paauwenburg-Groot Lammerenburg, 3e planwijziging - CPO De Kempenaer-
straat' langs elektronische weg en in analoge vorm vast te stellen, als vervat in de bestandenset 
met planidentificatie NL.IMRO.0718.WPPG03-VG01; 

4. geen exploitatieplan vast te stellen; 
5. na gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'Paauwenburg-Groot Lammerenburg, 3e 

planwijziging - CPO De Kempenaerstraat', over te gaan tot verlening van de omgevingsvergun-
ning 'bouwen 8 patiowoningen hoek De Savornin Lohmanlaan / De Kempenaerstraat. 

 
 

Informatie: 

Reg.nr
. 

Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 

824317 Info 1 23-01-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 in-
zake gratis openbaar busvervoer voor ouderen vanaf 70 jaar 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake gratis openbaar busvervoer voor ouderen 
vanaf 70 jaar wordt conform vastgesteld. 

824331 Info 2 23-01-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 in-
zake 'hoge rentes kredietbanken' 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake 'hoge rentes kredietbanken' wordt conform 
vastgesteld. 

824332 Info 3 23-01-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 in-
zake onoverzichtelijkheid zebrapad voor de Leeuwentrap 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake onoverzichtelijkheid zebrapad voor de 
Leeuwentrap wordt gewijzigd vastgesteld. 
 

824337 Info 4 23-01-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 in-
zake handhaven maatregelen jaarwisseling 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake handhaven maatregelen jaarwisseling wordt 
conform vastgesteld. 
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824349 Info 5 23-01-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 

fractie SGP inzake mensenhandel 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 fractie SGP inzake mensenhandel wordt conform 
vastgesteld. 

824351 Info 6 23-01-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 in-
zake spreiding werkdruk op afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) 
ADRZ 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake spreiding werkdruk op afdeling Spoedei-
sende Hulp (SEH) ADRZ wordt conform vastgesteld. 

 
 

 


