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Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders J. de Jonge, A. Vader, S. Stroosnijder, J. Elliott 
Gemeentesecretaris M. van Vliet 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
 
Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr
. 

Programma 
Product 

Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

     
   Openbare besluitenlijst collegever-

gadering van 6 februari 2018 
De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

     
   Openbare besluitenlijst collegever-

gadering van 8 februari 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

   Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 13 februari 2018 
 

Besluit 830372 - art. 34 vragen SGP - wordt gewijzigd en moet zijn: conform 
vastgesteld. Besluit 826415 – Jaarstukken 2017 – wordt aangevuld met: parallel 
aanbieden aan college en directie. 
Overigens wordt de besluitenlijst conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

   Openbare parafenbesluitenlijst van 
7 februari 2018 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

     
   Openbare parafenbesluitenlijst van 

14 februari 2018 
De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

     
   Openbare parafenbesluitenlijst van 

21 februari 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

825374 De culturele 
stad 

 Verzoek tot het vormen van reser-
ves Kunsteducatie Walcheren 

Het college besluit: 
De gevraagde reservevorming door Stichting Kunsteducatie Walcheren toe te staan. 
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828589 Gezond en wel Jeugd Onderzoek programma i-Sociaal 
Domein naar de Jeugd regio 
Zeeland 

Het college besluit: 
 Kennis te nemen van de bevindingen van het programma i-Sociaal Domein. 
 De gemeenteraad over de positieve bevindingen actief te informeren via bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 
     
830936 Algemene dek-

kingsmiddelen 
 Definitief verslag tpo 11 januari 

2018 
Het college besluit: 
Kennis te nemen van het verslag tripartiet overleg 11 januari 2018. 

     
819977 Bruikbaarheid 

van openbare 
ruimte 

Milieubeheer Uitvoeringprogramma 2018 
Evaluatie 2017 Behorende bij 
Milieubeleid 2016-2019  

Het college besluit: 
- De evaluatie 2017 en het uitvoeringsprogramma 2018 Klimaat & Energie vast te 

stellen; 
- toestemming te geven voor het opwekken van energie bij de Oranjemolen en het 

verzenden van de bijgevoegde brief; 
- de programmabegroting te wijzigen conform het inhoudelijk besluit; 
- de raad te informeren over de vastgestelde evaluatie 2017 en het uitvoeringspro-

gramma 2018 middels de bijgesloten raadsinformatiebrief. 
 

827124 De sociale stad Minimabeleid Aanvraag subsidie Stichting 
Speelgoedbank Zeeland  

Het college besluit: 
 De aanvraag voor een subsidie ten behoeve van de Speelgoedbank Zeeland op grond 
van artikel 7, tweede lid sub a, ASV 2012 te weigeren.  
 

828486 De lerende stad  Aanvraag opneming bijzondere 
school Stichting Islamitisch Primair 
Onderwijs op Plan van Scholen 

Het college besluit: 
- Kennis te nemen van de aanvraag opneming Bijzondere school in het Vlissingse Plan 
van scholen; 

- de procedure behorende bij het opnemen van een islamitische school in het Plan van 
scholen op te starten; 

- de raad informeren over de te volgen procedure door middel van de bijgevoegde 
Raadsinformatiebrief. 

 
824168 De lerende stad  Activiteitenplan Onderwijsachter-

standenbeleid en begroting 2018 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het activiteitenplan 2018. 
2. In te stemmen met de begroting Onderwijsachterstandenbeleid 2018. 
 

828508 De culturele 
stad 

 Subsidie Aanjaagfonds Cultuur 
Vlissingen Vintage 2018 

Het college besluit: 
Het verzoek van Stichting Vintage Promotions voor een bijdrage uit het aanjaagfonds 
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Cultuur af te wijzen met toepassing van artikel 7 lid 2 sub a ASV2012. 
 

827982 Bestuur  De Staat van Zeeland Het college besluit : 
 Kennis te nemen van het rapport De Staat van Zeeland 2017. 
 In te stemmen met de kansen voor Vlissingen. 
 Gebruik te maken van de uitnodiging van het Zeeuws Planbureau om 'De Staat van 

Zeeland 2017' te presenteren aan de gemeente Vlissingen. 
 De raad middels bijgevoegde RIB te informeren. met inachtneming van de aangege-

ven aanpassing. 
 

823379 Bestuur  Aanbod Zeeland naar aanleiding 
van het regeerakkoord 

Het college besluit: 
- Kennis te nemen van het document 'investeren in een aantrekkelijk Zeeuws vesti-
gingsklimaat, Zeeland in Stroomversnelling 2.0'. 
- Het document middels bijgevoegde RIB aan te bieden aan de Raad. 
 

818352 Toerisme en 
economie 

Economische 
ontwikkeling 

Deelname 155 Help een bedrijf Het college besluit: 
De burgemeester besluit: 
Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft respectievelijk: 
-  De dienstverleningsovereenkomst met IMK '155 Help een bedrijf ' te verlengen met 

één jaar (2018) en hiervoor een bedrag van €1.333,65 beschikbaar te stellen vanuit 
het budget Economie; 

- Wethouder De Jonge te machtigen om de verlengde dienstverleningsovereenkomst 
te ondertekenen. 

 
822371 Toerisme en 

economie 
Economische 
ontwikkeling 

Voordracht wethouder Vader als 
politiek lid in TZO North Sea Port 

Het college besluit: 
 Om, in lijn met rondvraag 818967, wethouder Vader namens de gemeente Vlissingen 

voor te dragen als politiek lid van het toezichthoudend orgaan (TZO) van North Sea 
Port (NSP); 

 de advisering van wethouder Vader, vanaf het moment van "completion" en daarmee 
het moment dat hij in het TZO van NSP participeert, te laten verzorgen door NSP. 

 wethouder Elliott, eveneens ingaande op het moment van "completion", aan te wijzen 
als opvolger  van wethouder Vader in het Dagelijks en in het Algemeen Bestuur van 
de GR Zeeland Seaports; 

 te bepalen dat wethouder De Jonge  gaat fungeren als opvolger van wethouder Elliott 
in het Algemeen Bestuur van de GR Zeeland Seaports, eveneens vanaf het moment 
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van "completion" van NSP; 
 raadsinformatiebrief 827825 met onderwerp "Voordracht wethouder Vader als politiek 

lid van het Toezichthoudend Orgaan van North Sea Port" te sturen aan de 
gemeenteraad met inachtneming van de aangegeven. 

 
826850 Ruimtelijk 

ontwikkelen 
 Ontwikkelplot Scheldewijk Park-

blok: Koop- en Ontwikkelingsover-
eenkomst  Vlissingse Ontwikke-
lingsGroep (VOG) 

Het college besluit: 
1. Voorliggende Koop- en Ontwikkelovereenkomst Parkblok (kenmerk 825655) aan te 

gaan, waarin afspraken zijn vastgelegd met de Vlissingse OntwikkelingsGroep over 
de ontwikkeling van de locatie Parkblok in het Scheldekwartier. 

2. De portefeuillehouder Scheldekwartier te mandateren om eventuele ondergeschikte 
aanpassingen aan de overeenkomst door te voeren tot moment van ondertekening. 

3. De Gemeenteraad middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief (kenmerk 825645) 
hiervan op de hoogte stellen. 

 
829134 Bruikbaarheid 

van openbare 
ruimte 

Openbaar 
groen 

Levering van 2 tractoren Het college besluit: 
En de burgemeester besluit:  
Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft: 
1. tot het voeren van verweer in het door Zeelandtrac V.O.F. aangespannen kort 

geding tegen de gemeente. 
2. Ter uitvoering daarvan mr. M.C.J. Meeuwsen-Dek van Justion Advocaten te 

machtigen tot het voeren van procesvertegenwoordiging. 
3. De algemeen directeur te mandateren tot het geven van de opdracht aan Vervaet - 

Van Weele B.V. voor Perceel 1 van de Meervoudig onderhandse Aanbesteding 
"Levering van twee tractoren" aan Vervaet - Van Weele B.V. conform de inschrijf-
som van € 42.086- excl. BTW. 

4. De algemeen directeur te mandateren tot het geven van de opdracht aan Vervaet - 
Van Weele B.V. voor Perceel 2 van de Meervoudig onderhandse Aanbesteding 
"Levering van twee tractoren" aan Vervaet - Van Weele B.V. conform de inschrijf-
som van € 62.500, - excl. BTW. 

5. Dat het mandaat onder punt 4 voor "perceel 2", uitsluitend kan worden gebruikt 
nadat uitspraak is gedaan in het kort geding en de gemeente in deze procedure in 
het gelijk is gesteld. 

 
827304 Gezond en wel  Projectplan Zeeuwse Samen-

werking Sociaal Domein tweede 
Aangehouden. 
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fase: experimenteren en imple-
menteren 
 

827379 Bereikbaarheid Parkeren Definitief onttrekkingsbesluit par-
keerterrein De Willem Ruysstraat 

Het college besluit: 
De raad voor te stellen om in te stemmen met het onttrekken aan het openbaar verkeer 
van de tijdelijke parkeervoorziening aan De Willem Ruysstraat (conform tekening bijlage 
828740) met inachtneming van de resultaten uit de uniforme openbare voorbereidings-
procedure (ingevolge Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht). 
 

830131 De sociale stad  Evaluatie Plan van Aanpak Orionis 
Walcheren  

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de resultaten van het plan van aanpak Orionis Walcheren 

over 2017. 
2. De raad te informeren over de resultaten van het plan van aanpak Orionis Walche-

ren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.  
 

826616 Veiligheid Brandweer en 
rampen-
bestrijding 

Verlenging gebruiksovereen-
komsten WAS 

Het college besluit: 
Sluiten van de overeenkomsten tussen de gemeente en het ministerie van Justitie en 
Veiligheid voor het gebruik van de sirenelocaties voor het waarschuwings- en alarme-
ringssysteem (WAS). 
 

798897 Gezond en wel Sociaal 
cultureel werk 

Borging van de resultaten uit 
project "Aan de buurt" 

Het college besluit: 
1. de preventieve activiteiten uit het project "Aan de buurt" voor inwoners van 75 jaar 

en ouder structureel te borgen;  
2. voor de uitvoering van deze werkzaamheden m.i.v. 1-3-2018 subsidie toe te kennen 

aan stichting ROAT van € 104.000 per jaar; dit is voor 2018 een bedrag van 
€ 86.666; 

3. voor deze subsidie de daarvoor op een stelpost binnen het product Sociaal Cultureel 
Werk geraamde middelen à € 104.000,- aan te wenden; 

4. hiertoe de 4e begrotingswijziging College 2018 vast te stellen; 
5.  het subsidieplafond voor Sociaal Cultureel Werk te verhogen met € 104.000; 
6.  aan de subsidie de voorwaarden te verbinden, dat er jaarlijks minimaal 500 huis-

bezoeken worden afgelegd  
    en dat de beschikbare uren uitsluitend worden ingezet voor deze werkzaamheden; 
7. de raadsinformatiebrief vast te stellen. 
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824448 Gezond en wel  Raadsvoorstel Porthos begroting 
2018 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. Kennis te laten nemen van de begroting Porthos 2018. 
2. De extra benodigde middelen ad € 144.000,- te dekken uit een onttrekking aan de 

reserve sociaal domein. 
3. De 5e begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 
Besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder. 
 

828909 Algemene dek-
kingsmiddelen 

Algemene 
uitkering 

Algemene subsidieverordening 
Vlissingen 2018 

Het college besluit: 
1. De raad voor te stellen om de Algemene subsidieverordening 2018 vast te stellen en 

de ingebrachte zienswijzen niet over te nemen. 
2. De raad voor te stellen om de Algemene subsidieverordening 2012 in te trekken. 
 

828035 Wonen in 
diversiteit 

 Plan van aanpak Donkereweg te 
Ritthem 
 

Aangehouden. 
 

827505 Wonen in 
diversiteit 

Vastgoedregi
stratie 

Naamgeving openbare ruimten 
eerste fase nieuwbouwplan 
Claverveld 

Het college besluit: 
· Tot vaststellen van '(oude) fruitrassen' als thema voor de naamgeving van openbare 

ruimten in nieuwbouwplan Claverveld; 
· tot benoemen van de hoofdweg door Claverveld als Kershage (zie voor de situering 

de bijlage); 
· tot benoemen van twee secundaire wegen in de eerste fase van Claverveld als 

Bellefleur en Zomeraagt (zie voor de situering de bijlage); 
· tot benoemen van twee fiets-/voetpaden als Rabauw en Soete Dolphijn (zie voor de 

situering de bijlage); 
· tot benoemen van een parkje als Zoete Ermgaard (zie voor de situering de bijlage). 
 

     
   OPENBAAR GEWORDEN  
     
830776   Persbericht "Samenwerking op de 

Walcherse stranden en het 
kustgebied nog niet haalbaar" 
 

Het persbericht "Samenwerking op de Walcherse stranden en het kustgebied nog niet 
haalbaar", wordt conform vastgesteld. 
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Informatie: 

Reg.nr
. 

Onderwerp  

830649 Info 1 27-02-2018 - Beantwoording art. 34 vragen fractie PSR 
inzake ondertiteling Omroep Zeeland 

Beantwoording art. 34 vragen fractie PSR inzake ondertiteling Omroep Zeeland 
conform vastgesteld. 

833696 Info 2 27-02-2018 - Beantwoording art. 34 vragen fractie LPV 
inzake informatie tekstborden vervangen voor digitale sprekenden 
informatie geluidzuilen 

Beantwoording art. 34 vragen fractie LPV inzake informatie tekstborden vervangen 
voor digitale sprekenden informatie geluidzuilen vastgesteld met inachtneming van 
de aangegeven aanpassingen. 

833716 Info 3 27-02-2018 - Beantwoording art. 34 vragen fractie D66 inzake 
gemeenteraadsverkiezingen en in Vlissingen gevestigde expats 

Beantwoording art. 34 vragen fractie D66 inzake gemeenteraadsverkiezingen en in 
Vlissingen gevestigde expats vastgesteld met inachtneming van de aangegeven 
aanpassing. 

833717 Info 4 27-02-2018 - Beantwoording art. 34 vragen fractie VVD 
inzake paardenpoep en wandelpaden Nollebos/Westduinpark 

Beantwoording art. 34 vragen fractie VVD inzake paardenpoep en wandelpaden 
Nollebos/Westduinpark conform vastgesteld. 

834135 Info 5 27-02-2018 - Beantwoording art. 34 vragen fractie SGP 
inzake Tiny Houses, zelfbouwwoningen ‘minder huis, meer leven’ 

Portefeuillehouder wordt gemandateerd beantwoording art. 34 vragen fractie SGP 
inzake Tiny Houses, zelfbouwwoningen ‘minder huis, meer leven’ definitief vast te 
stellen. 

834136 Info 6 27-02-2018 - Beantwoording art. 34 vragen fractie VVD 
inzake sluiting van ontmoetingsruimten voor ouderen 

Beantwoording art. 34 vragen fractie VVD inzake sluiting van ontmoetingsruimten 
voor ouderen conform vastgesteld. 

 




