OPENBARE BESLUITENLIJST
collegevergadering d.d. 9 februari 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 collegever- De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.
gadering van 2 februari 2021
1275684

Sociale samenhang

Wijzigen Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Bureau Leerlingzaken

Het college besluit in te stemmen met de:
1. geactualiseerde Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL);
2. Verwerkingsovereenkomst RBL;
3. ondertekening van de onder 1. en 2. genoemde documenten door de burgemeester.

1281411

Aantrekkelijke Verlenging Huisvestingsverordestad
ning

Het college besluit:
1. de gemeenteraad voor te stellen het juridisch kader voor het gebruik van de woningvoorraad te continueren door
middel van een beleidsneutrale verlenging van de Huisvestingsverordening 2017 voor één jaar;
2. de gemeenteraad voor te stellen hiertoe de 'Huisvestingsverordening Vlissingen 2021' vast te stellen (verseon
kenmerk 1281407) onder gelijktijdig intrekking van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2017;
3. de gemeenteraad voor te stellen de 'Beleidsnotitie en beleidsregels omzetten en splitsen zelfstandige woonruimte' te herbevestigen, waarna hun college kan overgaan tot formele vaststelling daarvan;
4. het gebied, waarin - onder nadere voorwaarden - vergunning kan worden verleend voor het onttrekken aan de
permanente bewoning (tweede woningen), zoals vastgesteld met B&W besluit op 14 februari 2017 (verseon
kenmerk 748785), te herbevestigen.

1280983

Sociale samenhang

Activiteitenplan Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid 2021

Het college besluit:
het Activiteitenplan Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid 2021 vast te stellen.

1278546

Sociale samenhang

Overzicht verstrekte subsidies
2021

Het college besluit:
1. het overzicht van de verleende subsidies 2021 met bijbehorende prestatieafspraken te publiceren op de website
van de gemeente en deze te verstrekken aan de raad;
2. de maximaal te verstrekken subsidie 2021 voor Stichting Manteling te herstellen en vast te stellen op € 237.309.

1280768

Leefbaarheid

Vaststellen raadsvoorstel Verorde- Het college besluit:
ning Monumentencommissie Vlis- 1. kennis te nemen van de zienswijze van de Monumentencommissie Vlissingen d.d. 26 december 2020;
singen 2022
2. de reacties op deze zienswijze vast te stellen;
3. de bijgestelde ontwerp-Verordening Monumentencommissie 2022 vast te stellen;
4. de gemeenteraad voor te stellen de Verordening Monumentencommissie Vlissingen 2022 vast te stellen.

1280417

Sociale samenhang

Machtiging Belastingdienst/ Toeslagen hersteloperatie toeslagen-

- Het college besluit:
akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader
-1-

affaire

van de hersteloperatie toeslagenaffaire.
- De burgemeester besluit:
akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het
portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/ Toeslagen en de (onder)gemachtigde.

1282083

Aantrekkelijke Vaststelling integraal Streefbeeld
stad
Nollebos-Westduinpark

Het college besluit:
1. in te stemmen met het Eindverslag inspraakprocedure Streefbeeld Nollebos-Westduinpark;
2. in te stemmen met het op basis van de inspraakprocedure aangepaste integraal Streefbeeld NollebosWestduinpark;
3. de gemeenteraad met de toezending van het eindverslag en de ter inzage gelegde documenten te informeren
over de uitkomsten van de inspraakprocedure;
4. de gemeenteraad het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark ter besluitvorming aan te bieden;
5. per brief (Verseonnummer: 1275403) te reageren op de vraag van SBBN.

1194659

Aantrekkelijke Het jaar 2022 aan te merken als
stad
themajaar "1572"

Het college besluit:
1. vast te stellen dat het haalbaar is om het jaar 2022 in Vlissingen als themajaar "1572" aan te merken;
2. dat er zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de landelijke aandacht die er voor dit thema zal zijn in
2022;
3. het themajaar in Vlissingen vorm te laten krijgen door middel van activiteiten/manifestaties, die met inachtneming
van mogelijke extra maatregelen in het kader van gezondheid/veiligheid (corona) vanuit de samenleving zullen
worden geïnitieerd;
4. als gemeente hierin een regisserende en stimulerende rol te vervullen, waarbij de ambtelijke inzet (beleidsmedewerker cultuur) hiervoor niet meer zal bedragen dan maximaal 100 uur en dat de overige uren (waaronder inzet van communicatie) afgedekt worden uit het budget "herdenking 1572";
5. dat de extra maatregelen in het kader van corona voor rekening komen van de organisaties, die vanuit de samenleving participeren;
6. het "themajaar "1572" uit te voeren overeenkomstig bijgevoegd Uitvoeringsplan;
7. het persbericht "Vlissingen in 2022 in het teken van de verdrijving van de Spanjaarden in 1572" te verzenden en
toe te lichten in het persgesprek.

1281066

Leefbaarheid

Het college besluit:
1. te inventariseren welke scholen in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage in het kader van de Suvisregeling;
2. de schoolbesturen en woningcorporaties op voorhand te melden dat van hen ook een bijdrage wordt verwacht
van 35% van de kosten;
3. na inventarisatie college voorstel aan te bieden vervolgproces en wijze van dekking;
4. de raad via een raadsinformatiebrief te informeren met machtiging vaststelling portefeuillehouder.

1279652

Aantrekkelijke Projectdecharge collegeproject Vi- Het college besluit:
stad
sie Stationsgebied Vlissingen 2020 in te stemmen met de inhoud van de projectdecharge van het collegeproject Visie Stationsgebied Vlissingen 2020.

1279160

Bestuur

Omgang met Subsidieregeling Uitkering Ventilatie in Scholen

ALV VNG 12 februari 2021

Het college besluit:
1. dat de burgemeester de gemeente Vlissingen op de ALV van de VNG op 12 februari 2021 vertegenwoordigt;
2. in te stemmen met de verantwoording van de uitvoering van de moties;
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3. de resolutie VNG inzet kabinetsformatie te steunen;
4. de resolutie digitale veiligheid te steunen;
5. in te stemmen met de voordrachten voor de invulling van de vacatures in bestuur en commissies;
6. de motie Lelystad onderwijstijd te ondersteunen;
7. eventuele overige nog te ontvangen moties af te stemmen met de burgemeester (o.a. motie Urk).
1276231

Aantrekkelijke Nieuwe aanvraag omgevingsverstad
gunning logiesontwikkeling hotel
Britannia

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de op 30 december 2020 ingediende aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende
ruimtelijke motivering voor de locatie Britannia (documentnrs. 1280807, 1280809, 1280811,1280812, 1280814);
2. kennis te nemen van de beoordeling, de afwegingen en het vervolgproces met betrekking tot de ingediende
aanvraag omgevingsvergunning (inclusief verzoek om binnenplanse vrijstellingen en afwijkingen van het bestemmingsplan) voor de locatie Britannia;
3. in te stemmen met het definitieve advies van het Ambtelijk Toetsteam d.d. 14 en 25 januari 2021 (documentnr.
1280815);
4. voornemens te zijn medewerking te verlenen aan de ingediende omgevingsvergunning maar alvorens tot definitieve besluitvorming van de omgevingsvergunning over te gaan een ieder gedurende 2 weken in de gelegenheid
te stellen een reactie in te dienen op de ingediende omgevingsvergunning die betrokken zal worden bij de definitieve besluitvorming;
5. in te stemmen met de anterieure verhaalsovereenkomst ten behoeve van verplicht kostenverhaal met oplegging
geheimhouding op (documentnr. 1280820);
6. kennis te nemen van stukken behorende bij de financiële uitvoerbaarheid van het project en geheimhouding op
te leggen op documentnrs. 1280824, 1280825, 1280826.

Rondvragen
Reg.nr.

Onderwerp

Besluit/Raadsvoorstel

1282074

Rondvraag 1 09-02-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34
RvO van fractie POV inzake spanning op de woningmarkt,
permanente bewoning en 2e woningen

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie POV inzake spanning op de woningmarkt, permanente bewoning en 2e woningen wordt vastgesteld met inachtneming van de aangegeven aanpassing vraag 5 en tabel.

1282608

Rondvraag 2 09-02-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34
RvO van fractie SGP inzake standplaatsvergunning Scheldeplein op woensdag

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie SGP inzake standplaatsvergunning Scheldeplein
op woensdag wordt conform vastgesteld.

1283118

Rondvraag 3 09-02-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over januari 2021

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over januari 2021 wordt
conform geaccordeerd.

1283127

Rondvraag 4 09-02-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34
RvO van fractie SP inzake terugvorderingen bijstand Orionis

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie SP inzake terugvorderingen bijstand Orionis
wordt conform vastgesteld.
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