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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 M. van Vliet 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
  

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

   Openbare besluitenlijst college-
vergadering van 12 februari 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1077059 Bestuur Bestuursond. 
Gemeente-
raad en 
commissies 

Concept-afspraken van de agen-
dacommissie CRZW 

Het college besluit: 
Kennis te nemen van de concept-afspraken van de agendacommissie CRZW en als reactie in te 
brengen de suggestie de besluitvorming m.b.t. het houden van een presentatie als bedoeld onder 
punt 11 neer te leggen bij de agendacommissie. 
 

1075709 Algemene dek-
kingsmiddelen 

 Jaarverslag 2018 Samenwerking 
Belastingen Middelburg, Vlissin-
gen, Veere en Schouwen-
Duiveland 
 

Het college besluit: 
Het jaarverslag samenwerking belastingen 2018 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

1072621 Bruikbaarheid 
van openbare 
ruimte 

 Addendum dienstverleningsover-
eenkomst 2019 van de RUD-
Zeeland 

Het college besluit: 
In te stemmen met het addendum op de dienstverleningsovereenkomst 2019 van de RUD-
Zeeland met check op financiële gevolgen ten opzichte van de begroting 2019. 
 

1070749 Bestuur  Brief Provincie inzake preventief 
toezicht begroting 2019 

Het college besluit: 
Kennis te nemen van de brief van de Provincie Zeeland inzake Preventief toezicht begroting 
2019. 
 

1070745 Algemene dek-
kingsmiddelen 

 Beslissing op het bezwaarschrift 
van Leeuwendaal van 12 no-
vember 2018 

Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van Leeuwendaal conform het advies van de commissie bezwaarschriften 
ontvankelijk en - onder verbetering van de motivering - ongegrond te verklaren. 
 

1071421 Wonen in di-
versiteit 

 Verordening Starterslening ge-
meente Vlissingen 2019 

Het college besluit: 
1. De Raad voor te stellen de 'Verordening VROM Starterslening 2007' in te trekken; 
2. de Raad voor te stellen de 'Verordening Starterslening gemeente Vlissingen 2019' vast te stel-

len; 
3. in te stemmen met het concept-persbericht en dit na vaststelling van de 'Verordening Starters-

lening gemeente Vlissingen 2019' te verspreiden; 
4. vooruitlopend op de eerste wijziging van het Bevoegdhedenbesluit, een positief besluit op de 

gemeentelijke toets van de aanvraag voor een Starterslening te mandateren aan de Beleids-
medewerker A, B en C, Directeur en Teamleider. 
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1075486 Gezond en wel Maatschappe-
lijke zorg 

Raadsinformatiebrief over de 
aanbevelingen van de Rekenka-
mer in het rapport "Van A naar B 
met Doelgroepenvervoer" 
 

Het college besluit: 
De Raad met bijgevoegde brief te adviseren over de aanbevelingen van de Rekenkamer in het 
rapport "Van A naar B met Doelgroepenvervoer". 
 

1056169 Bereikbaarheid Binnenhavens Motie botenhelling 2e Binnenha-
venweg 

Het college besluit: 
1. Geen uitvoering te geven aan de motie Beschikbaar houden openbare trailerhelling aan de 2e 

Binnenhaven; 
2. de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (met Verseon-kenmerk 1056206) te informe-

ren over het geen uitvoering geven aan de motie. 
 

1069081 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

Bestem-
mingsplannen 

Vaststellen bestemmingsplan 
Kenniswerf West, partiële her-
ziening Kanaalzone 

Het college besluit de raad voor te stellen tot: 
1. Het langs elektronische weg en in analoge vorm vaststellen van het bestemmingsplan 'Kennis-

werf West', partiële herziening Kanaalzone, als vervat in de bestandenset met planidentificatie 
NL.IMRO.0718.BPKW02.VG01; 

2. het niet vaststellen van een exploitatieplan. 
 

1073151 De lerende stad Onderwijs-
huisvesting 

Wijziging verordening voorzie-
ningen huisvesting onderwijs 
gemeente Vlissingen 2019 inclu-
sief indexering 2019 
 

Aangehouden. 
 

1043407 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

Bestem-
mingsplannen 

Procedure ontwerp- bestem-
mingsplannen initiatieven Drie-
wege/ Kromwegesingel 

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

het voorontwerp bestemmingsplan 'Zorgcomplex Philadelphia, Oost-Souburg'; 
2. de insprekers en vooroverlegpartners schriftelijk te informeren over de antwoordnota; 
3. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 'Zorgcomplex Philadelphia, Oost-Souburg'; 
4. het ontwerp bestemmingsplan 'Zorgcomplex Philadelphia, Oost-Souburg' in procedure te 

brengen, alsmede het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden o.g.v. de Wet 
geluidhinder voor wegverkeerslawaai; 

5. tot het sluiten van de anterieure overeenkomst tussen Stichting Zeeuwland en de gemeente, 
inzake de ontwikkeling van het betreffende woon-zorgcomplex; 

6. de concept-anterieure overeenkomst door middel van bijgevoegde brief toe te sturen aan 
Stichting Zeeuwland; 

7. tot het vaststellen van de antwoordnota voor de inspraakprocedure en het vooroverleg op het 
voorontwerp bestemmingsplan 3 woningen Driewege/Kromwegesingel; 

8. de insprekers en vooroverlegpartners te informeren over de antwoordnota; 
9. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 3 woningen Driewege/Kromwegesingel; 
10.  in te stemmen met het ontwerp beeldregieplan 3 woningen Driewege/Kromwegesingel; 
11. het ontwerp bestemmingsplan 3 woningen Driewege/Kromwegesingel in procedure te bren-

gen, alsmede het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden o.g.v. de Wet ge-
luidhinder voor wegverkeerslawaai; 

12. het ontwerp beeldregieplan 3 woningen Driewege/Kromwegesingel in procedure te brengen; 
13.  tot het sluiten van de koop- en ontwikkelovereenkomst tussen Y.C. de Rijke Projectontwikke-

ling B.V. en de gemeente, inzake de verkoop en ontwikkeling van het betreffende perceel; 
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14. vast te stellen dat op basis van de onderzoeken en afwegingen in de Aanmeldingsnotitie 
vormvrije m.e.r.-beoordeling (Juust B.V., ATL_2018_01_D01, 20 augustus 2018) met betrek-
king tot de beide initiatieven, het niet nodig is om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. 

 
1074098 Veiligheid Brandweer en 

rampenbe-
strijding 

Uitbrengen van advies inzake de 
voorgenomen wijziging van de in-
trekking van de bedrijfsbrand-
weeraanwijzing op het voormali-
ge Thermphosterrein 

Het college besluit: 
Positief te adviseren inzake de concept-beschikking van het dagelijks bestuur van de Veiligheids-
regio Zeeland van 8 januari 2019 tot vaststelling van de aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer 
van de inrichting: Van Citters Beheer B.V., Europaweg Zuid 4, Haven 9890, Ritthem. 
 
De burgemeester van Vlissingen besluit: 
Eveneens positief te adviseren inzake de vaststelling van de aanwijsbeschikking bedrijfsbrand-
weer, zoals hierboven genoemd. 
 

1073100 
 
 
 
 
1019983 

De sociale stad  Subsidieaanvraag ten behoeve 
van het ontwikkelen van de re-
gierol statushouders in relatie tot 
de nieuwe wet inburgering 
 
Vorming Overleg Zeeuwse Over-
heden 
 

Het college besluit: 
Kennis te nemen van de aanvraag voor een AMIF-subsidie om een medewerker te financieren 
ten behoeve van de regierol die de gemeente per 1-1-2020 zal moeten uitvoeren. 
 
 
Het college stelt de raad voor te besluiten: 

 Kennis te nemen van de uitgangspunten zoals verwoord in het voorstel ''vorming Overleg 
Zeeuwse Overheden en regiobureau'' van 13 juni 2018. 

 Kennis te nemen van de voordracht van Burgemeester Van den Tillaar voor bestuurlijke kern-
groep van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). 

 In te stemmen met de gevraagde bijdrage van € 45.000 voor 2019 en dit bedrag ten laste te 
brengen van de post onvoorzien conform bijgevoegde 4e begrotingswijziging OZO Regiobu-
reau. 

 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1077404 Rondvraag 1 19-02-2019: Beantwoording schriftelijke vragen art. 

34 CDA m.b.t. uitspraken/pleidooi topman ProRail inzake snellere 
treinverbinding naar Randstad met als knooppunt Middelburg 
 

De beantwoording schriftelijke vragen art. 34 CDA m.b.t. uitspraken/pleidooi topman ProRail in-
zake snellere treinverbinding naar Randstad met als knooppunt Middelburg, wordt conform vast-
gesteld. 

1078207 Rondvraag 2 19-02-2019: Declaratieformulier reis- en verblijfkos-
ten wethouder Vader over januari 2019 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over januari 2019 wordt conform 
geaccordeerd. 

 
 


