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Behandelde bespreekpunten:
Reg.nr. Programma

Omschrijving

Besluit/Raadsvoorstel

Openbare besluitenlijst collegever- De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.
gadering van 9 februari 2021
Openbare parafenbesluitenlijst van De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.
11 februari 2021
Openbare parafenbesluitenlijst van De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.
12 februari 2021
1282386

Leefbaarheid

Kredietaanvraag vervanging inves- Aangehouden.
teringen 2021

1282637

Leefbaarheid

Aangaan DienstverleningsoverHet college besluit:
eenkomst 13 Zeeuwse gemeenten de Dienstverleningsovereenkomst Zeeuwse gemeenten vergunningverlening, toezicht en handhaving aan te
voor de uitvoering van VTH-taken gaan.

1282444

Leefbaarheid

Kwaliteitsverordening Vlissingen
2021 t.b.v. de uitvoering van VTHtaken

1283908

Bestuur

Reactie brief Auditcommissie inza- Het college besluit:
ke meerwerkkosten jaarrekening
de reactie van het college van B&W en het Directieteam van de gemeente Vlissingen op de brief van de Audit2019
commissie d.d. 15 oktober vast te stellen en te versturen naar de Auditcommissie.

1280276

Aantrekkelijke Uitstel invoering Verordening BIZ
stad
Centrum Vlissingen 2021-2025

Het college besluit:
1. de ontwerp-Kwaliteitsverordening vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Vlissingen
2021 vast te stellen;
2. de ontwerp-Kwaliteitsverordening in het kader van de wettelijke hoorplicht aan te bieden aan Gedeputeerde
Staten van Zeeland;
3. de verdere behandeling van de ontwerp-Kwaliteitsverordening aan te houden tot na de ontvangst van de reactie van Gedeputeerde Staten;
4. de gemeenteraad te informeren.

Het college besluit:
- de voorbereidingen van de draagvlakmeting, voor de invoering van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) 20212025 in het centrum van Vlissingen, op te schorten vanwege de Coronamaatregelen;
- in te stemmen met het houden van een enquête naar draagvlak bij de ondernemers in de Scheldestraat;
- uiterlijk begin juli 2021 te bepalen op welke manier de BIZ-verordening in 2022 succesvol kan worden ingevoerd;
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- de raad via een raadsinformatiebrief te informeren.
1285155

Leefbaarheid

Traject besluit bron- of nascheiding Het college besluit:
- Raadswerkgroep
de raad met bijgaand memo voor te stellen een raadswerkgroep op te richten ter voorbereiding op het besluit
bron- of nascheiding.

1283420

Aantrekkelijke Raadsinformatiebrief inzake opstad
schoning/herordening collecties
Hellebardierstraat

Het college besluit:
1. de raad te informeren over het collegebesluit (26-01-2021 nr:1204090) inzake de opschoning en herordening
collecties in het pand Hellebardierstraat 2;
2. bijgaande ontwerp-raadsinformatiebrief conform vast te stellen.

1281824

Sociale samenhang

Inzet van Vrijwillig Burger Adviseurs in 2020

Het college besluit:
kennis te nemen van de werkzaamheden van de Vrijwillig Burger Adviseurs in 2020 en de raad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

1284104

Leefbaarheid

Vaststellen cijfermatige onderbouwing zelfevaluatie kwaliteitscriteria
uitvoering VTH-taken Walcheren/
Schouwen-Duiveland

Het college besluit:
1. de gegevens voor Vlissingen in de cijfermatige onderbouwing en weergave van de zelfevaluatie kwaliteitscriteria uitvoering VTH-taken Walcheren/Schouwen-Duiveland (Verseon 1284097) vast te stellen;
2. de gegevens van de gemeenten Middelburg, Veere en Schouwen-Duiveland in deze zelfevaluatie voor kennisgeving aan te nemen.

1283795

Aantrekkelijke Woningmarktanalyse 2021
stad

1285993

Sociale samenhang

Het college besluit:
1. tot het vaststellen van de woningmarktanalyse 2021 (Verseon kenmerk 1283794);
2. tot herbevestiging van het gegeven dat de gemeente Vlissingen onderdeel uitmaakt van de Walcherse woningmarkt, zoals ook blijkt uit de woningmarktanalyse 2021;
3. kennis te nemen van het feit dat de gemeente Vlissingen in kwalitatieve zin een substantieel grotere bijdrage
levert aan de Walcherse woningbehoefte dan puur op basis van de kwantitatieve verdeling in de Walcherse
woningmarktafspraken 2016-2025 is afgesproken;
4. kennis te nemen van het feit dat de gemeente Vlissingen in kwantitatieve zin zich met haar gemeentelijke woningbouwplanning houdt aan de Walcherse woningmarktafspraken 2016-2025;
5. de gemeenteraad te informeren over de dictumpunten 1 tot en met 4 middels bijgevoegde raadsinformatiebrief
(Verseon kenmerk 1283796).

Beleidskeuzes Tijdelijke OnderHet college besluit:
steuning van Noodzakelijke Kosten 1. akkoord te gaan met de volgende beleidskeuzes voor de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten
(TONK)
(TONK) die:
- ervoor zorgen dat inwoners die aan de onderstaande criteria voldoen een tegemoetkoming (zonder terugbetalingsverplichting) kunnen krijgen zodat zij niet tussen het wal en schip raken:
o inwoners die door de huidige omstandigheden als gevolg van de Coronacrisis te maken hebben met een
onvoorzienbare en onvermijdelijke inkomensterugval;
o inwoners die daardoor noodzakelijke privékosten - met het zwaartepunt op woonlasten - niet meer kunnen
voldoen, en
o waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden;
- eenvoudig, snel en zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoerbaar is;
- betaalbaar en beheersbaar is;
- ruimte voor maatwerk biedt;
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- uitgaat van vertrouwen in de inwoner;
2. de portefeuillehouder mandaat te verlenen om, in afstemming met het Dagelijks Bestuur (DB) van Orionis, voor
de uitwerking van de beleidskeuzes, beleidsregels TONK definitief vast te stellen, waarbij de in het advies opgenomen uitgangspunten als basis dienen;
In ons Algemeen bevoegdhedenbesluit 2020 is het vaststellen van beleidsregels uitgesloten van mandatering.
Uit de toelichting blijkt dat het door middel van een expliciet besluit wel is toegestaan.
3. akkoord te gaan dat het DB van Orionis Walcheren de communicatie met betrokkenen voor zijn rekening
neemt;
4. in te stemmen met het O&O Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) en voor akkoord voor
te leggen aan de artikel 12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder;
5. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder.

Rondvragen
Reg.nr.

Onderwerp

Besluit/Raadsvoorstel

1283735

Rondvraag 1 23-02-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over januari 2021

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over januari 2021 wordt conform
geaccordeerd.

1283747

Rondvraag 2 23-02-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over januari 2021

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over januari 2021 wordt conform geaccordeerd.

1284103

Rondvraag 3 23-02-2021: Beantwoording vragen ogv artikel 34
RvO van fractie SP inzake de toeslagenaffaire

De beantwoording vragen ogv artikel 34 RvO van fractie SP inzake de toeslagenaffaire wordt vastgesteld met inachtneming van de aangegeven aanvulling antwoord vraag 5.

1284612

Rondvraag 4 23-02-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO De portefeuillehouder wordt gemachtigd de beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie SGP
van fractie SGP inzake Verbodsborden voor (brom)fietsers en
inzake Verbodsborden voor (brom)fietsers en honden op Noorderbegraafplaats definitief vast te
honden op Noorderbegraafplaats
stellen.

1285111

Rondvraag 5 23-02-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO De portefeuillehouder wordt gemachtigd de beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie Lijst
van fractie Lijst Duijndam inzake aanvragen Steunfonds Cultuur
Duijndam inzake aanvragen Steunfonds Cultuur definitief vast te stellen.

1285408

Rondvraag 6 23-02-2020: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie GroenLinks inzake boeken (in)kopen in Vlisvan fractie GroenLinks inzake boeken (in)kopen in Vlissingen
singen wordt conform vastgesteld met inachtneming van de aangegeven aanpassing antwoord
vraag 4.
Rondvraag 7 23-02-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO De portefeuillehouder wordt gemachtigd de beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie D66
van fractie D66 inzake veel minder kantoorruimte nodig na de
inzake veel minder kantoorruimte nodig na de Coronacrisis definitief vast te stellen.
Coronacrisis

1285415

1291118

Rondvraag 8 23-02-2021: Uitnodigingenlijst: Opschoondag

Aandachtspunt: gezien Corona niet massaal de straat op en geen grootschalige opzet.

1291131

Rondvraag 9 23-02-2021: Raadsplanning

- Verschuiving klimaatadaptatie naar commissie Ruimte en vraag of consultatie via raadsvoorstel
of via raadsinformatiebrief moet plaatsvinden. In driehoek bespreken in algemene zin;
- Intervence toevoegen mogelijk: ovb Q2;
- Commissie raadsvoorstel Nollebos 22 april: check andere datum voor aparte commissie begin
mei.
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