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Behandelde bespreekpunten, informatie en rondvragen: 

Reg.nr. Omschrijving Besluit 
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2248564 
 

Openbare besluitenlijst college-
vergadering 7 februari 2023 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

2244581,
2244577,
2244580 

Afzien van ontwikkeling bouw-
plot I-plus Scheldekwartier 

Het college besluit: 
1. af te zien van de planvoorbereiding en het op de markt brengen van de bouwmogelijkheid voor een woontoren in het kanaal (Bouw-

plot ‘I-plus’); 
2. het financieel effect hiervan te verwerken in de 1e herziening grondexploitatie Scheldekwartier 2023; 
3. de artikel 12 inspecteur over dit besluit te informeren. 
 

2246485 Bijdrage archeologische kosten 
Oranjeplein 

Het college besluit: 
een bedrag van €46.972,01 beschikbaar te stellen vanuit het krediet woningverbetering ouderenhuisvesting, voor archeologisch on-
derzoek en voor het verwijderen van archeologische resten. Dit zoals is vastgelegd in de overeenkomst met WVO Zorg. 
 

2244678,
2244642,
2244645,
2244340,
2244767 

Zeeuwse Woondeal Het college besluit: 
1. in te stemmen met de Zeeuwse Woondeal (Djuma nr 2244642); 
2. de raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief (Djuma nr 2244767); 
 
De burgemeester besluit:  
Wethouder C. Bertijn te machtigen om de Zeeuwse Woondeal te ondertekenen. 
 

2236090,
2244786,
2245306,
2244788,
2214583,
2236089 

Programmabegroting CZW-
bureau 2023 en 1e begrotings-
wijziging 2022 

Het college besluit: 
1. de eerste begrotingswijziging 2022 van het CZW-bureau vast te stellen (documentnr. 2214596); 
2. de programmabegroting 2023 van het CZW-bureau (hierna ook: programmabegroting) vast te stellen voor zover dit de centrum-

taken betreft (documentnr. 2245306); 
3. in te stemmen met de bijdragen voor de overige taken die het CZW-bureau uitvoert; 
4. kennis te nemen van de meerjarenraming 2024 t/m 2026 van de programma’s Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en 

Vrouwenopvang; 
5. de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de programmabegroting (documentnr. 2224737); 
6. in te stemmen met het O&O-formulier “Programmabegroting 2023 en 1e begrotingswijziging 2022 CZW-bureau” (documentnr. 

2222084); 
7. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud goedkeuring door de art.12-inspecteur waarbij het voorstel met instemming 

van de Provincie is voorgelegd. 
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2228621,
2228617 

Aansluiten bij Meld misdaad 
anoniem 

Het college besluit: 
1. de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Meld Misdaad Anoniem aan te gaan per 1 april 2023; 
2. in te stemmen met een gezamenlijke ondertekening in een gezamenlijk persmoment door de burgemeesters van Vlissingen, Mid-

delburg en Veere, als vertegenwoordigers in rechte van de Walcherse gemeenten. 
 

2244453,
2244463,
2222753,
2161618,
2160601 

Beslissing bezwaar last onder 
dwangsom Westerzicht 162 in 
Vlissingen 

Het college besluit: 
1. in afwijking van het advies van de bezwaarschriftencommissie het bezwaarschrift (Djumanummer 2160301/2160601) ontvankelijk 

en ongegrond te verklaren; 
2. het bestreden besluit van 29 juni 2022 (Djumanummer 1338815/1360023) in stand te laten onder aanvulling van nadere motivering; 
3. bezwaarmaker te informeren via een brief (Djumanummer 2160301/2244463). 
 

2164722,
2154670,
2154672,
2200874,
2229056,
2216902,
2215937,
2215949 

Studietoeslag 2022 Het college besluit: 
1. de Beleidsregels studietoeslag gemeente Vlissingen 2022 (doc.nr. 2200874) vast te stellen; 
2. de hoogte van de Individuele Studietoeslag aan te laten sluiten bij de minimumbedragen zoals die zijn opgenomen in het Besluit 

loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag Participatiewet 2021; 
3. kennis te nemen van het advies van de Sociale Cliëntenraad Walcheren (doc.nr. 2216899); 
4. in reactie op het advies van de Sociale Cliëntenraad Walcheren een brief te versturen (doc.nr. 2215937); 
5. te publiceren dat de Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Vlissingen 2015 op 1 april 2022 van rechtswege is verval-

len (doc.nr. 2215949); 
6. de raad over dit besluit te informeren met een raadsinformatiebrief (doc.nr. 2229056); 
7. dit besluit ter informatie voor te leggen aan de art.12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder. 
 

2245992,
2244261,
2244258 

Actie-agenda toeristische be-
stemming 2030 

Het college besluit: 
- een positieve grondhouding aan te nemen voor wat betreft de gekozen prioritering binnen het TUA actieplan Bestemming Zeeland 

2030; 
- binnen deze prioritering te participeren in de thema’s ‘Toerisme en cultuur versterken elkaar’ en ‘Er zijn voldoende ontwikkelkansen 

voor bestaand aanbod’;- inzake deze participatie een voorbehoud te maken met betrekking tot het aangaan van financiële verplich-
tingen. 

 
2241028,
2241122,
2241123,
2241124 

Aanwijzigingsbesluit Stichting 
SAP 

Het college besluit: 
Stichting SAP op grond van artikel 3 van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten aan te wijzen als externe deskundige inzake het 
uitvoeren van geneeskundig onderzoek dat nodig is bij een aanvraag gehandicaptenparkeerkaart. 
 

2241456,
2242101 

Aanwijzen standplaatsen / zit-
tingen mobiel stembureau 

Het college besluit: 
tot het aanwijzen van de op de bijgevoegde lijst (2242101) opgenomen standplaatsen van het mobiele stembureau voor de verkiezin-
gen voor de Provinciale Staten van Zeeland en het Waterschap Scheldestromen op woensdag 15 maart 2023. 
 

2245804,
2247110,
2244710,
2244708,
2244715,
2244709,
2245832 

Reactie nieuwe busconcessie 
2025 

Het college besluit: 
1. een zienswijze in te dienen op het Programma van Eisen door het reactieformulier (Djumanummer 2247110) aan de Provincie 

Zeeland te verzenden; 
2. de Provincie Zeeland te verzoeken het Programma van Eisen voor de nieuwe busconcessie aan te passen om Vlissingen, Oost- 

Souburg, Walcheren en de regionale voorzieningen goed bereikbaar te houden; 
3. de gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief (Djumanummer 2245832). 
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Art. 34 vragen / Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
 
2242864,
2242421 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van VVD 
over Wijkraad Paauwenburg 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van VVD over Wijkraad Paauwenburg wordt conform vastgesteld. 

2245118,
2246206,
2246260 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van PSR 
over opladen elektrische auto's 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van PSR over opladen elektrische auto's wordt conform vastgesteld met 
inachtneming van de aangegeven aanpassing. 
 

 
2244378,
2242733 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van PSR 
over fietscrossbaan en visvijver in Oost-Souburg 
 

De portefeuillehouder wordt gemachtigd de  beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van PSR over fiets-crossbaan en 
visvijver in Oost-Souburg definitief vast te stellen. 

 
2248330,
2242415 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van GL 
over antidiscriminatiebeleid 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van GL over antidiscriminatiebeleid wordt conform vastgesteld. 

2251978 
2222329 

Beantwoording art 34 RvO vragen fractie LPV – 
verkoop PZEM aandelen 
 

De beantwoording vragen ogv art 34 RvO van LPV over verkoop PZEM aandelen wordt conform vastgesteld. 

2245890,
2245889,
2245888 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wet-
houder Cracau over januari 2023 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Cracau over januari 2023 wordt conform geaccordeerd. 

2245886 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wet-
houder Sips over januari 2023 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Sips over januari 2023 wordt conform geaccordeerd. 

2246457 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wet-
houder Portier over januari 2023 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Portier over januari 2023 wordt conform geaccordeerd. 

2246483 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burge-
meester Van den Tillaar over januari 2023 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over januari 2023 wordt conform geac-
cordeerd. 

2246695 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wet-
houder Bertijn over januari 2023 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Bertijn over januari 2023 wordt conform geaccordeerd. 

  




