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Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders A. Vader, J. de Jonge, E. Verhage, S. Stroosnijder, J.L. Reijnierse 
Gemeentesecretaris R. Wiskerke 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
 
 
 

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst collegevergadering 
van 1 februari 2022 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

    
1359810 Sociale samen-

hang 
Inhuur extra capaciteit voor de aanbeste-
ding Beschermd Wonen 2023-2025 

Het college besluit: 
1. Het CZW-bureau de opdracht te verstrekken extra capaciteit in te huren bij Significant om gedu-

rende de periode 1 februari - 15 april 2022 de werkgroep inkoop BW 2023-2025 te ondersteu-
nen; 

2. De kosten van deze extra inhuur - max. € 10.000 - te dekken uit de rijksbijdrage Beschermd Wo-
nen 2022; 

3. In te stemmen met het O&O formulier Inhuur extra capaciteit voor de aanbesteding Beschermd 
Wonen 2023-2025; 

4. Bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur 
en de provincie Zeeland als toezichthouder.  

 
1359771 Aantrekkelijke 

stad 
Voorbereidingsbesluiten Baskensburg-
West en Scheldekwartier 

Het college besluit: 
1. ten aanzien van Baskensburg-West geen nieuw voorbereidingsbesluit voor te leggen aan de  

gemeenteraad; 
2. ten aanzien van het Scheldekwartier uitsluitend een nieuw voorbereidingsbesluit voor te leggen 

voor de delen van dit plangebied die nog niet herontwikkeld zijn één niet in eigendom zijn van de 
gemeente; 

3. de raad door middel van een raadsinformatiebrief in kennis te stellen van uw besluit.  
 

1358928 Aantrekkelijke 
stad 

Collegeopdracht JCV & Stadslandgoed Het college besluit: 
1. de collegeopdracht Project JCV en Stadslandgoed vast te stellen. 
2. Wethouder Vader aan te wijzen als bestuurlijk opdrachtgever. 
 

1355286 Leefbaarheid Besluitvorming agendapunten overleg 
Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV 
(SZV) door college ivm met afwezigheid 
van de Vlissingse directeur 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de offerte van Optisport Services B.V. betreffende de onderhoudswerk-

zaamheden aan het Vrijburgbad ten behoeve van de Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV 
(SZV);  

2. Als aandeelhouder van SZW opdracht te verstrekken aan Optisport om tot uitvoering van deze 
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onderhoudswerkzaamheden over te gaan; 
3. Kennis te nemen van het verzoek van Optisport  waarin zij eenmalig de zwembadtarieven met 

5% boven de CPI-indexering wil verhogen in verband met gestegen energietarieven; 
4. In te stemmen met het verzoek van Optisport om de zwembadtarieven met 5% boven CPI te 

verhogen; 
5. Het nadelig effect van € 4.500 structureel mee te nemen in de 1e bestuursrapportage 2022. 

 
1355358 Sociale samen-

hang 
Activiteitenplan Gemeentelijk Onderwijs-
achterstandenbeleid 2022 

Het college besluit: 
1. Het Activiteitenplan Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid 2022 vast te stellen. 
2. de effecten  hiervan de komende periode te monitoren. 

 
1357778 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantrekkelijke 
stad 

Inwerkingtreding Verordening BIZ Centrum 
Vlissingen 2022-2026 

Het college besluit: 
1. Tot vaststelling van het positieve resultaat van de draagvlakmeting en daarmee tot uitvoering 

van de verordening BIZ Centrum Vlissingen 2022-2026 ingaande acht dagen na publicatie; 
2. het collegebesluit te publiceren op de daarvoor gebruikelijke manier;  
3. de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) te berichten met bijgaande brief (Verseon 

1359906), dat de BIZ in 2022 t/m 2026 daadwerkelijk van kracht wordt; 
4. de raadsinformatiebrief (Verseon 1356053) over het verloop van de draagvlakmeting door te stu-

ren aan de raad. 

1353077  Aangepast Raadsvoorstel 4e begrotings-
wijziging 2022 RUD 
 

Het college besluit het besluit 18-1 aan te passen in:  
“Het college besluit:  
1. de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de 4e begrotingswijziging 2022 van de om-

gevingsdienst RUD Zeeland en hiervoor een positieve zienswijze in te dienen; 
2. het ontwerp-raadsvoorstel (verseonnummer 1354727) daarvoor vast te stellen; 
3. via de 1e bestuursrapportage 2022 in de dekking van de extra uitgaaf van € 1.300 te voorzien. 
Voor de jaren 2023-2025 betreft het een structurele aanpassing op de begroting van €19.800.” 
 

1355654 Bestuur Raadsvoorstel Financiële verordening 
2022, Controle verordening 2022 en Con-
troleprotocol 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. 

    
1338681 Leefbaarheid Vaststellen collegeopdracht: Project aan-

pak woonfraude 
Het college besluit: 
1. Tot het  vaststellen van de collegeopdracht "Project aanpak woonfraude" 
2. Wethouder Stroosnijder aan te wijzen als bestuurlijk opdrachtgever van het project. 
3. De projectleider te verzoeken de collegeopdracht verder uit te werken in een projectplan en dit 
projectplan in Q1 van 2022 ter besluitvorming voor te leggen. 
4. De raad over de voortgang van dit project te informeren middels bijgevoegde raadsinformatie-
brief.  
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Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp  

1360245 Rondvraag 1 08-02-2022: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over 
januari 2022  

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge 
over januari 2022 wordt conform geaccordeerd. 

1360254 Rondvraag 2 08-02-2022: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den 
Tillaar over januari 2022  

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den 
Tillaar over januari 2022 wordt conform geaccordeerd. 

 


