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

Reg.nr. Programma Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

     
   Openbare besluitenlijst collegever-

gadering van 6 februari 2018 
 

De besluitenlijst van 6 februari 2018 wordt geagendeerd voor de volgende 
collegevergadering. 

826415 Algemene 
dekkingsmiddelen 

 Startnotitie jaarstukken 2017 Het college besluit: 
1. In te stemmen met de uitgangspunten en planning van de Jaarstukken 
2017. 
2. Vóór de vaststelling van de jaarstukken 2017 een gezamenlijk overleg tus-
sen het directieteam en het college in laten plannen ter bespreking van de 
jaarstukken 2017; parallel aanbieden aan college en directie. 
 

827020 Algemene 
dekkingsmiddelen 

 Jaarverslag Samenwerking 
Belastingen Middelburg, Vlissingen, 
Veere en Schouwen-Duiveland 2017 

Het college besluit: 
1. Het jaarverslag samenwerking belastingen 2017 voor kennisgeving aan te 
nemen. 
2. Het rapport van de Waarderingskamer voor kennisgeving aan te nemen. 
3. Het verwachte tekort op de uitvoeringskosten samenwerking belastingen 
2018 ten opzichte van de gemeentelijke begroting van € 7.560 te verwerken in 
de 1e kwartaalrapportage 2018. 
 

827625 Algemene 
dekkingsmiddelen 
 

 Verstrekken Iv3-aangifte 4e kwartaal 
2017 

Het college besluit: 
Akkoord te gaan met de Iv3-aangifte over het 4e kwartaal 2017. 
 

827121 Bestuur  Ontvangen relatiegeschenken in 2017 Aangehouden. 
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825032 Bruikbaarheid van 
openbare ruimte 

 Dienstverleningsovereenkomst 2018 
gemeente Vlissingen - RUD-Zeeland 

Het college besluit: 
De dienstverleningsovereenkomst 2018 met de RUD-Zeeland te sluiten. 
 

798897 Gezond en wel Sociaal 
cultureel werk 

Borging van de resultaten uit project 
"Aan de buurt" 
 

Het college besluit dit voorstel aan te houden. 
 

826631 Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Bestemmings-
plannen 

Claverveld; ontwerp-bestemmingsplan 
en beeldregieplan fase 1 

Het college besluit: 
1. Tot het vaststellen van de antwoordnota voor de inspraakprocedure en het 

vooroverleg op het voorontwerp bestemmingsplan Claverveld, eerste fase; 
2. de insprekers en vooroverlegpartners schriftelijk te informeren over de ant-

woordnota; 
3. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Claverveld, eerste fase; 
4. in te stemmen met het ontwerp beeldregieplan voor Claverveld eerste fase; 
5. het ontwerp bestemmingsplan Claverveld eerste fase in procedure te bren-

gen; 
6. het ontwerp beeldregieplan Claverveld eerste fase in procedure te brengen. 
 

824370 Ruimtelijk 
ontwikkelen 

 Opdracht uitvoering van het broed-
vrijhouden van meeuwen in verband 
met het bouwrijp maken van 
Scheldewijk 

Het college besluit: 
- Opdracht te verlenen aan Buijs Eco Consult te Oud-Vossemeer voor het ne-
men van faunamaatregelen op het Scheldewijkterrein tot een totaal bedrag 
van maximaal € 102.446,25 en deze kosten ten laste te brengen van de 
grondexploitatie Scheldekwartier, de post tijdelijke voorzieningen. 
- Gemotiveerd af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbesluit 2017 
gemeente Vlissingen. 
- De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief. 
 

826432 Ruimtelijk 
ontwikkelen 

 Uitnodiging deelname Kies voor 
Klimaat 

Het college besluit: 
1.1 Medewerking te verlenen aan de posteractie #Kies voor Klimaat van de 

stichting Urgenda, overeenkomstig bijgevoegde concept-poster; 
1.2  deze poster ook te gebruiken via onze digitale media. 
 

815605 Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Grondexploita-
ties majeure 
projecten 

Machinefabriek - gebruik / bruikleen-
overeenkomst Oude Verbandkamer / 
locatiestudie Stoomhijskraan 
 
 

Dit voorstel wordt teruggenomen omdat bijlagen niet tijdig konden worden 
meegestuurd. 
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826467 Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Grondexploita-
ties majeure 
projecten 

Opdracht uitvoering verwijderen oude 
kabels en leidingen Scheldekwartier 

Het college besluit: 
Opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor het 
opruimen van verharding en het verwijderen van kabels en leidingen in het 
deelplan Scheldewijk van het Scheldekwartier ad € 678.000,-- exclusief btw en 
het tekort ad € 153.000,-- ten opzichte van de beschikbare dekking ad 
€ 525.000,-- ten laste te brengen van het exploitatieresultaat bij de eerste 
herziening 2018. 
 

 

 

 

Informatie: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 

828538 Info 1 13-02-2018 - Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester 
Van den Tillaar 12-01-2018 t/m 31-01-2018 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar      
12-01-2018 t/m 31-01-2018 conform te accorderen. 

828544 Info 2 13-02-2018 - Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder 
Stroosnijder 23-01-2018 t/m 31-01-2018 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder 23-01-
2018 t/m 31-01-2018 conform te accorderen. 

828551 Info 3 13-02-2018 - Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De 
Jonge 09-01-2018 t/m 31-01-2018 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge 09-01-
2018 t/m 31-01-2018 conform te accorderen. 

830385 Info 4 13-02-2018 - Raadsplanning Terug laten komen in het DT. 

829178 Info 5 13-02-2018 - Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder 
Elliott 10-01-2018 t/m 31-01-2018 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Elliott 10-01-2018 
t/m 31-01-2018 conform te accorderen. 
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830365 Info 6 13-02-2018 - Concept-beantwoording art. 34 vragen D66 inzake 
Street art murals, geschilderde kunst in de openbare ruimte 

De concept-beantwoording art. 34 vragen D66 inzake Street art murals, 
geschilderde kunst in de openbare ruimte wordt gewijzigd vastgesteld. 
Portefeuillehouder wordt gemandateerd voor verzending. 

830372 Info 7 13-02-2018 - Concept-beantwoording art. 34 vragen SGP inzake 
Onvoldoende afstemming begeleiding rond pleegzorggezinnen 

De concept-beantwoording art. 34 vragen SGP inzake Onvoldoende afstem-
ming begeleiding rond pleegzorggezinnen, wordt conform vastgesteld. 

830382 Info 8 13-02-2018 - Concept-beantwoording art. 34 vragen SGP inzake 
verzuim afvoer grond met Grondtransportsysteem op Noorderbegraafplaats 

De concept-beantwoording art. 34 vragen SGP inzake verzuim afvoer grond 
met Grondtransportsysteem op Noorderbegraafplaats, wordt conform vastge-
steld. 

 




