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Behandelde bespreekpunten:
Reg.nr. Programma

Omschrijving

Besluit/Raadsvoorstel

Openbare besluitenlijst collegevergadering van 19 januari 2021

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

1276454

Bestuur

Mandaat externe teamleiders
team Intern Advies

Het college besluit:
Aan ingehuurde medewerkers George van Prehn en Loura Kleinepier mandaat te verlenen ten aanzien van alle
bevoegdheden waarvoor in het Algemeen Bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2020 aan teamleiders met wie een
arbeidsovereenkomst is aangegaan bij vaststelling van het Algemeen Bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2020
mandaat is verleend.

1275193

Leefbaarheid

Opdracht ondersteuning veegdienst 2021

Aangehouden

1267735

Aantrekkelijke Aanpassing 2020 Ligplaatsenstad
overzicht Binnenhaven Vlissingen behorend bij Uitvoeringsbesluit en nadere regels Havenbeheersverordening Vlissingen
2017

Het college besluit:
het Uitvoeringsbesluit en nadere regels Havenbeheersverordening Vlissingen 2017 (versie 17 juli 2018) per 1 januari 2021 gewijzigd vast te stellen overeenkomstig bijgevoegde versie (verseonnummer 1267728) met bijgevoegd ligplaatsenoverzicht (verseonnummer 1267734) en overige bijlagen.

1204090

Aantrekkelijke Herordening/opschoning gestad
meentelijke collecties in de Hellebardierstraat

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de verantwoording met betrekking tot de opschoning/ herordening en het afstoten van
(delen van) collecties en voorwerpen die in het pand aan de Hellebardierstraat (voormalig huisvesting van het
Gemeentearchief) liggen opgeslagen en eigendom zijn van de gemeente Vlissingen;
2. het bestuur/directie van het muZEEum schriftelijk te berichten dat akkoord wordt gegaan met de voorstelen
tot het geven van nieuwe bestemmingen van de collecties of delen hiervan, zoals is aangegeven in de bijlage
"opschoning/herordening (delen van) collecties Hellebardierstraat";
3. de raad via een raadsinformatiebrief op hoofdlijnen te informeren via vaststelling college.

1276369

Leefbaarheid

Het college besluit:
de samenwerkingsovereenkomst met de DCMR en RUD-Zeeland aan te gaan

Uitvoering principe-akkoord
BRIKS-taken - sluiten samenwerkingsovereenkomst
DCMR/RUD-Zeeland en de ge-
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meente
1277889

Leefbaarheid

1277972

Aantrekkelijke Gunnen van de concessieoverHet college besluit:
stad
eenkomst voor de exploitatie van 1. de concessieovereenkomst (documentnummer 1234567) voor de exploitatie van de passantenplaatsen en
de passantenplaatsen in de
het dagelijks beheer van de vaste ligplaatsen in de Stadshaven Scheldekwartier te sluiten met de Vereniging
Stadshaven Scheldekwartier aan
voor Watertoerisme “Schelde”;
VVW Schelde
2. de directeur Ruimte en Samenleving te mandateren voor de verkoop van vaste ligplaatsen en het oprichten
van een stichting en Vereniging van Eigenaren in de Stadshaven Scheldekwartier, het vertegenwoordigen
van de gemeente in de stichting en Vereniging van eigenaren met de uitdrukkelijke mogelijkheid tot ondermandatering zoals bedoeld in artikel 2 lid 6 van het Algemeen bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2020;
Het mandaat geldt binnen de financiële kaders conform het besluit van 16 april 2019 (1092150), in dit geval
inhoudende dat de gemiddelde verkoopprijs van de ligplaatsen € 16.500,- ex BTW dient te bedragen;
3. de directeur Ruimte en Samenleving opdracht te geven de vaste ligplaatsen voor eenieder in verkoop te
brengen.

1271560

Sociale
samenhang

Regionaal en Walchers Programma Volwasseneneducatie
2021

1275368

Sociale
samenhang

Antwoordbrief gevraagd advies
Het college besluit:
SCW Verordening beslistermijn
 het gevraagde advies van de Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) over de verordening beslistermijn
schuldhulpverlening 2021 Orionis
schuldhulpverlening 2021 Orionis Walcheren te beantwoorden overeenkomstig bijgaande antwoordbrief;
Walcheren
 in te stemmen met het laten versturen van bijgaande antwoordbrief namens de drie Walcherse colleges naar
de Sociale Cliëntenraad Walcheren door Gemeente Middelburg.

1277325

Evaluatie jaarwisseling 2020 –
2021

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de evaluatie aanpak jaarwisseling 2020 - 2021;
2. tot vaststellen van de raadsinformatiebrief evaluatie jaarwisseling 2020- 2021 en deze met de evaluatie aan
de raad aan te bieden.

Het college besluit in te stemmen met:
1. de afspraken voor 2021 over de besteding van de Rijksmiddelen voor Volwasseneneducatie tussen contactgemeente Goes en sub regio Walcheren;
2. het onderbrengen van het budgethouderschap met betrekking tot de educatievoorziening 2021 Walcheren bij
gemeente Veere;
3. het Regionaal Programma Educatievoorzieningen 2021;
4. het activiteitenplan Educatie 2021 Walcheren van Scalda voor een bedrag van € 329.143;
5. het activiteitenplan Taalhuis Walcheren 2021 van ZB Planburo (ZB) voor een bedrag van € 107.000;
6. subsidiëring door gemeente Veere van Scalda en ZB Planburo voor het uitvoeren van hun Activiteitenplan
2021.

Aantrekkelijke Paraplubeheersverordening parstad
keernormering

Het college besluit de raad voor te stellen:
tot het langs elektronische weg en in analoge vorm vaststellen van de 'Paraplubeheersverordening parkeernormering' als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0718.BVPH01-VG01.

Sociale
samenhang

Het college besluit:
De raad voor te stellen op voordracht van de Raad van Toezicht van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren de heer G.C. Voet te benoemen als lid van de Raad van Toezicht voor een periode van 4

Benoeming Lid Raad van Toezicht Mondia Scholengroep
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jaar.
1278349

Leefbaarheid

Vaststelling bodemenergieplannen en wijziging interferentiegebieden Claverveld en Souburg
Noord

1277695

Aantrekkelijke Advies Cra m.b.t. locatiekeuze
stad
Justitieel complex Vlissingen

Het college besluit:
1. de bodemenergieplannen voor Claverveld fase 2 (IF Technology, referentie 69394/SV/20210105, d.d. 5 januari 2021) en voor Souburg Noord fasen 2 en 3 inclusief Hof Vlugtenburg (IF Technology,
69394/SV/20201223, d.d. 23 december 2020) vast te stellen;
2. de grenzen van de interferentiegebieden, behorend bij de bodemenergieplannen voor Claverveld en Souburg
Noord, gewijzigd vast te stellen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het advies van het College van rijksadviseurs (Cra) voor de locatiekeuze van het Justitieel complex Vlissingen (JCV) (verseon kenmerk 1266446 en 1266447);
2. met betrekking tot de acht adviezen van de Cra het volgende:
1. in te stemmen met het benutten van de unieke eigendomssituatie waarbij 60 ha grond in eigendom is van
de overheid door de vestiging van het JCV onderdeel te maken van een integrale gebiedsontwikkeling. hierbij wordt met deze gebiedsontwikkeling gestreefd naar een maximale maatschappelijke meerwaarde;
2. in te stemmen met een reservering van minimaal 12 ha met de mogelijkheid tot uitbreiding naar 16 ha in
de toekomst, t.b.v. een duurzame ontwikkeling van het Justitieel Complex;
3. in te stemmen met het lokaliseren van het JCV in de noordoostelijke hoek van het plangebied, voorzien van een ruime landschappelijke zone aan de oostzijde, waarmee een goede inpassing naar de nabijgelegen woonkern van Ritthem wordt gegarandeerd;
4. Ii te stemmen met de voorgestelde ontsluitingswegen voor de JCV via de Oostelijke Bermweg/Havenweg en Visodeweg;
5. in te instemmen met het vastleggen van het landschappelijk raamwerk van het stadslandgoed in een convenant als richtinggevend document voor de gebiedsontwikkeling, waarin de politieke wensen met betrekking tot de invulling van het gebied verankerd zijn;
6. in te stemmen met de uitwerking van de gebiedsontwikkeling als collectieve verantwoordelijkheid, waarbij
de regio als trekker fungeert;
7. tot het vastleggen, in het onder beslispunt 5 genoemde convenant, van de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in het ontwikkelproces in een op de locatie en opgave toegesneden organisatievorm;
8. in te stemmen met het bieden van ruimte bij de uitwerking voor passende programmatische toevoegingen
en complementaire partners die kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling van het stadslandgoed.
3. in te stemmen met het aanbod van de Rijksbouwmeester om het stadslandgoed als ambassadeursproject te
benoemen en bij te dragen aan de verder uitwerking van de ambitie;
4. in te stemmen met het opstarten van de planologische procedure voor de bestemmingswijziging van het gehele MARkaz-terrein naar stadslandgoed, met inbegrip van het Justitieel complex Vlissingen;
5. tot het voorbereiden van een anterieure overeenkomst voor de realisatie van het Justitieel complex Vlissingen;
6. de algemeen directeur opdracht te geven de invulling van de regionale trekkersrol van de gebiedsontwikkeling gezamenlijk met de regionale partners te onderzoeken en op basis hiervan het college te adviseren;
7. de raad na behandeling van voorliggend dossier in de stuurgroep Wind in de zeilen van 28 januari 2021 te informeren over voorliggend besluit middels een raadsinformatiebrief.
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1276083

Leefbaarheid

Bommenregeling (november
2019 - november 2020)

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. tot het aanvragen van een bijdrage in de kosten van in totaal € 552.552,13 (excl. BTW) voor opsporing en
ruiming van niet-gesprongen conventionele explosieven bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
2. het deel van de bijdrage uit het gemeentefonds, voor de ambtelijke uren die zijn ingezet ten behoeve van opsporing en ruiming van niet-gesprongen conventionele explosieven, voor 2021 in te zetten op efficiencywinst
en besparing van onderzoekskosten voor de gemeente en derden.

1277582

Sociale
samenhang

Aanvulling decembercirculaire
2020 meerkostenregeling
Jeugdwet en Wmo inclusief Beschermd wonen

Het college besluit:
1. conform het handelingsadvies van de Zeeuwse taakgroep Sociaal domein 80% van de post 'Continuïteit van
zorg (COVID 19)' à € 59.444.63 (decembercirculaire 2020), bedoeld voor zowel compensatie meerkosten als
inhaalzorg voor de Jeugdwet en Wmo exclusief de centrumtaak Beschermd wonen, te labelen voor uitvoering
van de meerkostenregeling en dit bedrag beschikbaar te stellen aan de Inkooporganisatie Jeugdhulp
Zeeland. Uitvoering vindt plaats conform de handreiking van de VNG en het Rijk d.d. 22 juni 2020;
2. toe te staan dat de budgetten als bedoeld onder 1 voor de meerkostenregeling vanuit de Jeugdwet en Wmo
met elkaar worden uitgewisseld;
3. de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland opdracht te geven om een eventueel positief saldo terug te boeken
naar de Zeeuwse gemeenten en de uitgaven te verantwoorden;
4. 80% van de post 'Continuïteit van zorg Beschermd wonen 2020' à € 146.235 (decembercirculaire 2020), bedoeld voor zowel compensatie meerkosten als inhaalzorg voor de centrumtaak Beschermd wonen, te labelen
voor uitvoering van de meerkostenregeling;
5. de uitvoering van de meerkostenregeling ten aanzien van de centrumtaken te beleggen bij de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland voor wat betreft het verzamelen en beoordelen van de aanvragen voor compensatie, dit met ondersteuning vanuit het CZW-bureau;
6. de te ontvangen compensatie vanuit het Rijk voor de meerkostenregeling ten aanzien van Beschermd wonen
pas beschikbaar te stellen aan het CZW-bureau na een rechtmatig beroep op compensatie;
7. de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de meerkostenregeling middels
een raadsinformatiebrief;
8. in te stemmen met het O&O-formulier 'Aanvulling decembercirculaire 2020 meerkostenregeling Jeugdwet en
Wmo inclusief Beschermd wonen';
9. dit besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en provincie Zeeland
als toezichthouder.

1278620

Bestuur

Wijziging Algemeen Bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2020 wegens het verlenen van mandaat
voor het geven van waarschuwingen wegens het niet naleven
van geboden/het overtreden van
verboden in het kader van COVID-19

Het college besluit, de burgemeester besluit, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft:
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 artikel 1:46 van het Algemeen Bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2020
te wijzigen door:
- in de eerste kolom aan de opsomming van wettelijke kaders toe te voegen: de Wet publieke gezondheid, de
Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19;
- in de tweede kolom aan de opsomming van gemandateerden/ge(vol)machtigden toe te voegen: adviseur C;
- in de derde kolom aan de toelichting/bijzonder voorwaarden/beperkingen toe te voegen: het mandaat ten
aanzien van de Wet publieke gezondheid, de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en de Tijdelijke regeling
maatregelen COVID-19 beperkt zich tot het geven van een waarschuwing voor het niet naleven van geboden
of het overtreden van verboden in het kader van COVID-19.
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Rondvragen:
Reg.nr.

Onderwerp

Besluit/Raadsvoorstel

1279631

Rondvraag 1 26-01-2021: Beantwoording vragen
ogv artikel 34 Reglement van Orde van CDA
omtrent verhuizing poliklinieken ADRZ

Beantwoording vragen ogv artikel 34 Reglement van Orde van CDA omtrent verhuizing poliklinieken ADRZ wordt
conform vastgesteld.

Aangepaste raadsinformatiebrief Stationsgebied

Aangehouden.

Uitnodigingenlijst

Aanpassen m.b.t. 24-03-2021: wethouder Verhage wordt “ja”.
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