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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 R. Wiskerke 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
  

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst college-
vergadering van 8 februari 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

1339526 Leefbaarheid Reactie verzoek WVO Z org 
krediet ouderenhuisvesting 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de brief (Verseon nr.1327535) waarin WVO Zorg vraagt om een bijdrage voor de realisatie 

van het bouwproject Oranjeplein; 
2. het krediet woningverbetering ouderenhuisvesting te openen en hieruit €145.000 beschikbaar te stellen om de fi-

nanciële consequenties als genoemd onder 3 te dekken, inclusief eventuele uitvoering van aanvullende kosten 
welke aan dit project toekomen; 

3. een bijdrage te leveren ten behoeve van de realisatie van het bouwproject Oranjeplein door de kosten te dragen 
voor: 
- de inrichting van de openbare ruimte en onvoorziene omstandigheden; 
- de realisatie van extra tijdelijke parkeerplekken voor bouwpersoneel; 
- de realisatie van de oprit bij de Doornluststraat, voor zover deze gelegen is op openbare grond; 
- de verplaatsing van de sirene van het landelijke alarmeringssysteem naar een nieuwe WAS-locatie aan de 

Steenwijkstraat; 
4. WVO Zorg vrij te stellen van precariobelasting bij het bouwproject Oranjeplein; 
5. de brief van WVO Zorg schriftelijk te beantwoorden (Verseon nr.1339523). 
 
 

1359044 Aantrekkelijke 
stad 

Convenant vorming Regiofonds 
recreatieve zandsuppleties 
Zeeuwse kustgemeenten 

Het college besluit: 
in te stemmen met het voorliggende convenant vorming Regiofonds recreatieve zandsuppleties tussen de Zeeuwse 
kustgemeenten. 
 

1356993 Bestuur Vaststellen stembureaus Het college besluit: 
tot het aanwijzen van de stembureaus ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022. 
 

1356606 Leefbaarheid Vrijstelling Provincie geboorte-
beperking ganzen  

Het college besluit: 
1. opdracht te (laten) verlenen aan Buijs Eco Consult te Hoogerheide voor: 

a. het in kaart brengen van overlastgebieden en soorten en aantallen ganzen; 
b. het aanvragen van een vrijstelling danwel ontheffing bij de Provincie voor het nemen van maatregelen ter be-

perking van ganzenoverlast op sportpark Bonedijke en in de wijken Paauwenburg, Weyevliet en het Middenge-
bied; 

c. het uitvoeren van maatregelen op grond van de verkregen vrijstelling danwel ontheffing; 
2. tot het plaatsen van een raster langs het water bij sportpark Bonedijke; 
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3. een bedrag van € 17.090,- hiervoor mee te nemen in de 1e bestuursrapportage 2022; 
4. meerjarige kosten mee te nemen in de kadernota en begroting; 
5. de raad te informeren middels een raadsinformatiebrief. 
 

1361046 Leefbaarheid Start Inspraakprocedure Afval-
stoffenverordening Vlissingen 
2022  

Het college besluit: 
1. het ontwerp van de Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022 vast te stellen (documentnummer 1361039); 
2. het ontwerp van de Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022 in de inspraak te brengen en de inspraakprocedure te 

starten; 
3. het ontwerp van de Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022 ter kennisname beschikbaar te stellen aan de ge-

meenteraad van gemeente Vlissingen met een raadsinformatiebrief (documentnummer 1361052). 
 

1358857 Sociale sa-
menhang 

Gemeentelijke middelen Natio-
naal Programma Onderwijs 
(NPO) 
 

Aangehouden. 
 

1360492 Sociale sa-
menhang 

Onderzoek inrichting governan-
ce en uitvoering van de inkoop 
van beschermd wonen en 
jeugdhulp in Zeeland 
 

Aangehouden. 

1360676 Bestuur Jaarverslag samenwerking be-
lastingen 2021 

Het college besluit: 
het jaarverslag samenwerking belastingen 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

1361050 Bestuur Bekrachtigen ontzeggen toe-
gang tot gemeentelijke gebou-
wen wegens agressie-
incidenten 

Het college besluit: 
1. het besluit van 3 februari 2022, strekkende tot het ontzeggen van de toegang tot het stadhuis voor de duur van 

zes maanden (Verseonnummer 1360129), achteraf te bekrachtigen; 
2. in de zin van art. 55 van de Gemeentewet op grond van een belang, genoemd in art. 10 van de WOB eerste lid 

onder a. van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen op bijlage nr. 1360129. 
 

1356829 Aantrekkelijke 
stad 

Vaststellen wijzigingsplan 'Be-
drijventerrein Souburg - her-
ontwikkeling Veerhavenweg, 
vergroting bouwvlak, archeolo-
gie' 

Het college besluit: 
1. het wijzigingsplan 'Bedrijventerrein Souburg - herontwikkeling Veerhavenweg, vergroting bouwvlak, archeologie' 

ongewijzigd vast te stellen; 
2. tot het langs elektronische weg en in analoge vorm vaststellen van het wijzigingsplan 'Bedrijventerrein Souburg - 

herontwikkeling Veerhavenweg, vergroting bouwvlak, archeologie', als vervat in de bestandenset met planidentifi-
catie NL.IMRO.0718.WPBS01-VG01; 

3. tot het niet vaststellen van een exploitatieplan; 
4. tot het opleggen van tijdelijke geheimhouding op bijlage 1361609 bij deze nota op grond van artikel 55 lid 1 van de 

Gemeentewet juncto art. 10 lid 2 sub g van de Wob, vanwege onevenredige benadeling van bij de aangelegen-
heid betrokken partijen. 

 
1355430 Sociale sa-

menhang 
GR GGD Zeeland - 5e begro-
tingswijziging 2022 - Prenataal 
Huisbezoek 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. een positieve zienswijze in te dienen over de 5e begrotingswijziging 2022 van de GR GGD Zeeland ten behoeve 

van de uitvoering van het prenataal huisbezoek met dien verstande dat: 
a. akkoord wordt gegeven voor het toevoegen van de extra middelen voor prenataal huisbezoek uit het Gemeente-

fonds aan de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland (hierna GR GGD) voor de uitvoering 
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vanuit het basistakenpakket van de GGD; 
b. akkoord wordt gegeven voor financiering in 2022 ad €4.177 en vanaf 2023 op basis van een groeimodel onder de 

voorwaarde dat dit past binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen uit het Gemeentefonds. Dat bete-
kent voor 2023, 2024 en 2025 een bedrag van respectievelijk € 11.138, € 13.923 en € 18.378 (mits beschikbaar 
gesteld uit het gemeentefonds); 

2. in de zienswijze de wens uit te spreken om bij de evaluatiemomenten ook te kijken naar de duur per huisbezoek. 
    
1359853 Leefbaarheid Vergoeding gemaakte kosten 

aan Zeeuwland inzake project 
scholen Souburg Zuid 

Het college besluit: 
1. de door Zeeuwland aantoonbaar gemaakte kosten voor de scholen Souburg Zuid ad € 31.742,85 te vergoeden 

ten laste van het krediet Nieuwbouw scholen Souburg Zuid; 
2. Zeeuwland te berichten met bijgaande brief (Verseon 1360053). 
 

    

 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1361033 Rondvraag 1 15-02-2022: Beantwoording vragen ogv artikel 

34 RvO van fractie SGP inzake verzoek bankje voor dokter 
W.A. Bax in het park tegenover ziekenhuis ZRTI/ADRZ 
 

Aangehouden. 
 

1361324 Rondvraag 2 15-02-2022: Declaratieformulier reis- en verblijf-
kosten wethouder Verhage over januari 2022 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over januari 2022 wordt conform ge-
accordeerd. 

1361331 Rondvraag 3 15-02-2022: Declaratieformulier reis- en verblijf-
kosten wethouder Stroosnijder over januari 2022 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over januari 2022 wordt conform 
geaccordeerd. 

1361333 Rondvraag 4 15-02-2022: Declaratieformulier reis- en verblijf-
kosten wethouder Vader over januari 2022 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over januari 2022 wordt conform geac-
cordeerd. 

 
 


