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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 collegeverga-
dering van 21 januari 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

  Openbare parafenbesluitenlijst van 
23 januari 2020 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1155193  Raadsinformatiebrief met betrekking 
tot het gebruik en opslag van het 
meubilair van het voormalig college 
Souburg-Ritthem 
 

Teruggenomen. 
 

1167321 Aantrekkelijke 
stad 

Verzoek Waterschap Scheldestromen 
om voordracht De Muur van Altena 
voor restauratie subsidie rijksmonu-
menten Provincie Zeeland 2020 
 

Het college besluit: 
het rijksmonument De Muur van Altena voor te dragen voor de subsidie ‘Restauratie rijksmonumenten Pro-
vincie Zeeland 2020’ middels bijgesloten brief. 

1165786  Indienen aanvraag decentralisatie-
uitkering Kerkenvisie bij de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed 

Het college besluit: 
1. bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een decentralisatie-uitkering aan te vragen voor een integrale lo-

kale kerkenvisie; 
2. de raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief; 
3. wethouder Reijnierse aan te wijzen als degene die het aanvraagformulier ondertekent. 
 
De burgemeester besluit: 
4. wethouder Reijnierse te machtigen om het aanvraagformulier te ondertekenen. 
 

1165748 Aantrekkelijke 
stad 

Opdracht aan de Nationale Bewegwij-
zeringsdienst tot het leveren en aan-
brengen van bewegwijzering op be-
drijventerrein Souburg II 

Het college besluit: 
1. het op 30 augustus 2019 genomen (parafen)besluit om opdracht te verlenen aan POL Heteren B.V. tot het 

leveren en aanbrengen van bewegwijzering op bedrijventerrein Souburg II voor een bedrag van afgerond 
€ 151.000,00, exclusief 21% BTW, in te trekken; 

2. de opdracht tot het leveren en aanbrengen van bewegwijzering op bedrijventerrein Souburg II te gunnen 
aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst voor een bedrag van afgerond € 145.000,00, excl. 21% BTW. 

 
1160186  Planologische procedure Ravesteyn-

plein 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor de herontwikkeling van 127 woningen aan het Ra-

vesteynplein wat in strijd is met de geldende Beheersverordening Middengebied; 
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2. op basis van het maatschappelijk-economisch belang van de ontwikkeling toepassing te geven aan artikel 
4.3 van het geldende bestemmingsplan Parkeernormering en daarmee af te wijken van de geldende par-
keernormering; 

3. vast te stellen, dat de vereiste besluiten (handelen in strijd regels ruimtelijke ordening en de aanvraag om-
gevingsvergunning bouwen voor de 108 te bouwen woningen door L'escaut) gecoördineerd kunnen wor-
den voorbereid, zoals bepaald in artikel 3, lid 2, van de 'Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening 
Vlissingen'; 

4. de procedure ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning 'handelen in strijd regels ruimtelijke or-
dening' en 'bouwen' met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op te starten; 

5. de Crisis- en Herstelwet van toepassing te verklaren; 
6. in te stemmen met het aangaan van de Planschadeafwentelingsovereenkomst (nr. 1162657); 
7. in te stemmen met de raadsinformatiebrief, waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de ruimtelij-

ke procedure. 
 
De burgemeester besluit: 
8. wethouder J. de Jonge te machtigen de Planschadeafwentelingsovereenkomst te ondertekenen namens 

de gemeente Vlissingen. 
 

1161022  Presentatie Bescherming en Opvang Het college besluit: 
kennis te nemen van de presentatie 'Bescherming en Opvang' die gepresenteerd zal worden aan de raad-
sleden tijdens de commissie Sociaal van 6 februari 2020. 
 

1167657 Sociale sa-
menhang 

Inzet onafhankelijk deskundige be-
schermd wonen 
 

Aangehouden. 
 

1163653 Leefbaarheid Prijsbijstelling en aanvullend krediet 
onderwijshuisvesting in verband met 
VNG indexering 2020 

Het college besluit: 
de afweging om op basis van artikel 31 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Vlissingen de normbedragen te indexeren met de door de VNG geadviseerde percentages van 6,08 en 2.51 
en om op basis  artikel 2 van de Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, 
speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente Vlissingen de norm-
bedragen te verhogen met het door de VNG geadviseerde percentage van 1,60, te nemen bij de vaststelling 
van de kadernota 2021. 
 

1168250  Decembercirculaire 2019 Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het positieve effect van € 7.063.000 (waarvan € 7.286.000 als gevolg van aanvullen-

de uitkering) over 2019 op de algemene uitkering en deze te verwerken in de jaarrekening 2019; 
2. de voordelige effecten van € 1.008.000 in 2020 aflopend naar € 890.000 positief structureel vanaf 2022 te 

verwerken in de 1e bestuursrapportage 2020; 
3. de raad voor te stellen om via de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2019 de klimaatmiddelen zoals 

opgenomen onder 4.2 t/m 4.4 beschikbaar te houden voor klimaat; 
4. de middelen van de taakmutaties zoals toegelicht onder 4.1 en 4.5 voor het jaar 2019 te verwerken in de 

jaarrekening 2019; 
5. de middelen voor Gezond in de Stad (onderdeel 4.5) voor dit doel te bestemmen en te verwerken in de 1e 

bestuursrapportage 2020; 
6. beslispunt 5 en de toerekening van het eigen risico gedeelte van negatief € 105.000 in 2019 oplopend 
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naar negatief € 51.000 in 2023 te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur 
en de provincie Zeeland als toezichthouder en hiervoor een O en O formulier vast te stellen; 

7. O&O-formulier 4.5 ‘Gezond in de stad’ vast te stellen. 
 

1150694  Afwijken van het inkoop- en aanbe-
stedingsbesluit voor aanschaf par-
keervergunningen-applicatie 
 

Aangehouden. 
 

1168306  Verlenging inzet projectleider ZSSD 
2020 e.v. 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de verlenging van de inzet van de projectleider (incl. ondersteuning) Zeeuwse Samen-

werking Sociaal Domein voor 2020 e.v.; 
2. hieraan de voorwaarde te verbinden dat de andere Zeeuwse gemeenten ook instemmen; 
3. de kosten voor 2020 voor gemeente Vlissingen à € 10.071,50 te bekostigen uit het projectbudget Sociaal 

domein; 
4. de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten te informeren over dit besluit middels bijgaande brief met machti-

ging definitieve vaststelling portefeuillehouder; 
5. de portefeuillehouder te machtigen de raadsinformatiebrief definitief vast te stellen om de gemeenteraad 

te informeren over de voortgang en planning van het traject ZSSD; 
6. de inspecteur art. 12 over dit besluit te informeren; 
7. uitkomst advies bepalend te laten zijn voor afronding onderzoeksfase in 2020 en dit in brief op te nemen. 
 

1154101  Vernieuwingsplannen MuZEEum Aangehouden. 
 

1165939  Instandhoudingsbijdragen Intervence 
2019 en 2020 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het O&O 'formulier instandhoudingsbijdragen 2019 en 2020 Intervence; 
2. de raad voor te stellen: 

- in te stemmen met extra instandhoudingsbijdragen Intervence voor 2019 en 2020; 
- de kosten voor 2019 voor Vlissingen ad € 20.109 op te nemen in de gemeentelijke jaarrekening 2019 en 

de kosten voor 2020 ad € 76.871 ten laste van de algemene reserve te brengen; 
- de 4e raadsbegrotingswijziging 2020 van de gemeente Vlissingen vast te stellen; 
- genoemde besluitvorming onder voorbehoud van instemming door de inspecteur artikel 12 en de Provin-

cie als toezichthouder. 
 

1169572 Bestuur Startnotitie Strategische visie B&W Het college besluit: 
- het startdocument Strategische visie vast te stellen en ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeente-

raad met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder; 
- het persbericht vast te stellen en op 5 februari 2020 toe te lichten in het persgesprek. 

 
1167878 Leefbaarheid Raadsinformatiebrief aanleg glasve-

zelkabel Delta Fiber 
 

Het college besluit: 
de raadsinformatiebrief aanleg glasvezelkabel Delta Fiber vast te stellen en te verzenden. 

1167901 Leefbaarheid Vervolgtraject North Sea Port District 
in 2020 en 2021 

Het college besluit: 
- akkoord te gaan met het voorgestelde vervolgtraject voor de jaren 2020 en 2021 om te komen tot een 

verdere verfijning van de concept-werkagenda North Sea Port District en deze aan te scherpen met con-
crete plannen ten aanzien van de vier werklijnen: 
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1. Toegankelijkheid en verbinding; 
2. Aantrekkelijk leeflandschap; 
3. Huisvesting, arbeidsmarkt en onderwijs; 
4. Energie en circulariteit); 

- burgemeester Van den Tillaar te verzoeken dit besluit kenbaar te maken tijdens het bestuurlijke Kanaal 
zonegemeentenoverleg van 31 januari 2020. 

 
1167807 Leefbaarheid Aanvraag bijdrage in kosten opspo-

ring en ruiming niet- gesprongen con-
ventionele explosieven 2019 
 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
- tot het aanvragen van een bijdrage in de kosten van in totaal € 230.988,52 (excl. BTW) voor opsporing en 

ruiming niet-gesprongen conventionele explosieven (hierna; CE) bij het Ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties (hierna; BZK); 

- het verzoek van de heer X niet mee te nemen in de aanvraag bij BZK; 
- het deel van de bijdrage uit het gemeentefonds, voor de ambtelijke uren die zijn ingezet ten behoeve van 

onderzoek en ruiming van CE, voor 2020 in te zetten op efficiencywinst en besparing van onderzoekskos-
ten. 

Aan het raadsvoorstel worden 4 bijlagen met de status ‘geheim’ toegevoegd. 
 

    

 

Informatie: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1170228 Rondvraag 1 28-01-2020: Beantwoording schriftelijke 

vragen artikel 34 van SGP n.a.v. ongeluk op kruising 
Sloeweg-Weyevlietweg met fatale afloop d.d. 26-12-2019 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van SGP n.a.v. ongeluk op kruising Sloeweg- Weyevliet-
weg met fatale afloop d.d. 26-12-2019 wordt conform vastgesteld met inachtneming van de aangegeven 
aanvulling. 
 

 
 
 

 


