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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 Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst college-
vergadering van 2 maart 2021 
 

In besluit nr. 1290650 (Principebesluit overnachting militairen Verbrugge Zeeland Terminals) wordt beslispunt 4 
aangepast in: 
“Deze medewerking expliciet te baseren op de aangetoonde functionele binding vanuit noodzaak principe “train as 
you fight” ter voorkoming precedentwerking.” 
Met deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

1284275 Bestuur Beleidsplan Zeeuws Archief 
2021-2024 

Het college besluit: 
1. het Beleidsplan Zeeuws Archief 2021-2024 'Verbinden en inspireren' voor kennisgeving aan te nemen; 
2. kennis te nemen van het feit dat ten behoeve van de aansluiting op het e-depot van het Zeeuws Archief uw col-

lege voorgesteld zal worden hiertoe structureel middelen op te nemen via de concept-kadernota 2022. 
 

1290911 Bestuur Schenken weesfietsen Het college besluit: 
de partij weesfietsen te schenken aan de onderstaande vier partijen, waarbij elke partij een zelfde aantal fietsen 
krijgt: 
1. Stichting DOOR forensische zorg, Golsteinseweg 4, 4333 RA in Middelburg; 
2. Werkleerbedrijf De Loods, Arnesteinweg 11, 4338 PD Middelburg; 
3. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Middelburg, Laurens Stommesweg 1, 4335AX Middelburg; 
4. Cyclehub, Stadsambachtsweg 6, 4332 SE Middelburg. 

 
1284150 Aantrekkelijke 

stad 
Cultuurconvenant Rijk/ Provin-
die/Z-4 periode 2021-2024 

Het college besluit: 
akkoord te gaan om in Z4-verband (gemeenten Middelburg, Goes, Terneuzen en Vlissingen) het bijgaande Cul-
tuurconvenant 2021-2024 (verseonnummer:1290217) af te sluiten met de Minister van OCW en de Provincie. 
 
De burgemeester besluit: 
de wethouder van cultuur te machtigen om het Convenant te ondertekenen. 
 

1284505 Aantrekkelijke 
stad 

Advies planschadeverzoek 
Kasteelstraat 121-123 

Het college besluit: 
1. conform het advies van Thorbecke B.V. (documentnr. 1284504) een tegemoetkoming in planschade voor het 

perceel Kasteelstraat 121-123 toe te wijzen van € 3.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 19 juni 
2020; 

2. op basis van artikel 6.4, lid 4 Wet ruimtelijke ordening, het door aanvrager betaalde drempelbedrag voor het in 
behandeling nemen van de aanvraag, terug te betalen. 

 
1291863 Aantrekkelijke Wind in de zeilen Plan van Het college besluit: 
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stad Aanpak Ontwikkeling Stations-
omgeving Vlissingen 
 

in te stemmen met de definitieve versie van het Plan van Aanpak Ontwikkeling Stationsomgeving Vlissingen. 
 

1286165 Sociale sa-
menhang 

Herziene beoordeling subsidie-
aanvraag Vluchtelingenwerk 
2021 

Het college besluit: 
1. de reeds toegekende subsidie 2021 aan Vluchtelingenwerk naar aanleiding van de geactualiseerde huisvesting-

staakstelling te herzien en de toekenningsbeschikking (1262759) in te trekken; 
2. Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland voor 2021 een jaarsubsidie toe te kennen van in totaal € 95.545 

(zaaknr. 1285959); 
3. het subsidieplafond 2021 voor Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland te verhogen van € 41.066 naar € 95.545, 

met toepassing van artikel 5 lid 4 sub b van de Algemene Subsidieverordening Vlissingen 2018; 
4. het subsidieplafond voor ‘‘minderheden en armoedebeleid’’ gelijk aan beslispunt 3 te verhogen tot € 144.059; 
5. de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief in kennis te stellen van het deels gewijzigde subsidieprogramma 

2021 en subsidieplafond 2021; 
6. in te stemmen met het bijgevoegd O&O-formulier en dit voor akkoord voor te leggen aan de artikel 12- inspec-

teur; 
7. dit besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de Provincie Zeeland 

als toezichthouder. 
 

1291309 Sociale sa-
menhang 

Cliëntervaringsonderzoek 
Jeugd 2021 

Het college besluit: 
1. het cliëntervaringsonderzoek Jeugd in 2020 niet uit te voeren; 
2. de raad via een raadsinformatiebrief te informeren. 
 

1291319 Sociale sa-
menhang 

Finale afrekening compensatie 
omzetderving zorgaanbieders 
Sociaal domein 2020 

Het college besluit: 
1. een vaststellingsovereenkomst finale kwijting voor de gecompenseerde omzet met de zorgaanbieders te sluiten 

die een beroep gedaan hebben op de compensatieregeling 'Continuïteit financiering omzet Wmo'; 
2. de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 
De burgemeester besluit: 
wethouder Vader te mandateren om de Overeenkomst finale kwijting compensatie omzetderving Wet maatschap-
pelijke ondersteuning 2020 te ondertekenen. 
 

1291573 Leefbaarheid Aanpassing verordeningen par-
keren 2021 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het raadsvoorstel, inhoudende: 

- aanpassing van het parkeertarief parkeerterrein Van Woelderenlaan; 
- aanbieden van scholierenvergunningen aan het Scalda en HZ; 
- uitbreiding van de bezoekersregeling; 
- vaststelling van de 1e wijziging 'verordening op de heffing en invordering parkeerbelastingen Vlissingen 2021;  
- vaststelling van het wijzigingsbesluit 'parkeerverordening Vlissingen 1992; 

2. het gewijzigde 'besluit tot aanwijzing van plaatsen en werkingsduur betaald parkeren' vast te stellen. 
 

1292333 Bestuur Ingekomen brieven GS inzake 
begroting 2020/2021 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de ingekomen brief van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland (zaaknummer 

11323) inzake goedkeuring van de begroting 2020 Sociaal domein en Werk en Inkomen en goedkeuring van de 
begrotingswijzigingen nummer 19, 20, 21 en 28; 

2. kennis te nemen van de ingekomen brief van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland (zaaknummer 
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16998) inzake verdaging van het besluit omtrent goedkeuring van de begroting 2021. 
 

1290558 Bestuur Verwerking decembercirculaire 
2020 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het O&O-formulier budgetoverheveling decembercirculaire; 
2. de raad voor te stellen de volgende besluiten te nemen: 
3. het positieve effect op de algemene uitkering van € 3.773.000 voor het jaar 2021 te verwerken in de Program-

mabegroting 2021 conform de in dit besluit opgenomen voorstellen; 
4. het negatieve effect op de algemene uitkering van € 14.000 voor de jaarschijf 2022 te verwerken in de Pro-

grammabegroting 2021 conform de in dit besluit opgenomen voorstellen; 
5. de positieve taakmutaties op het sociaal domein en werk & inkomen voor het jaar 2020 te verwerken in de jaar-

rekening 2020; 
6. de negatieve taakmutaties op het sociaal domein en werk & inkomen in mindering te brengen op de desbetref-

fende budgetten en te verwerken in de betreffende jaarschijven van de Programmabegroting 2021; 
7. de overige taakmutaties uit de decembercirculaire 2020 in te zetten conform de in dit besluit opgenomen voor-

stellen; 
8. de vanuit het Compensatiepakket coronacrisis (6.12), in 2021 te ontvangen bedrag van € 201.000, in de begro-

ting 2021 op te nemen als stelpost en in zetten voor een Steunfonds Cultuur Vlissingen en de problematiek 
sleutelhouders en hierbij administratief onderscheid te maken bij  de vastlegging van deze 2 posten; 

9. de vanuit het Compensatiepakket coronacrisis beschikbaar gestelde middelen voor schuldenbeleid (Schuld-
hulpverlening 6.7.1) van € 50.000 over te hevelen van 2020 naar 2021; 

10. beslispunt 7 is onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de Provincie Zeeland als 
toezichthouder; 

11. de 4e raadsbegrotingswijziging 2021 vast te stellen. 
 

1283969 Leefbaarheid Instellen van bouwteam met 
Aannemingsbedrijf gebr. Moer-
land bv ter uitvoering van de 
herinrichting Lange Zelke 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het instellen van een bouwteam met Aannemingsbedrijf gebr. Moerland bv ter uitvoering van 

de herinrichting Lange Zelke; 
2. voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de herinrichting Lange Zelke, gemotiveerd af te wijken van het 

inkoop-aanbestedingsbeleid van de gemeente Vlissingen. 
 

1290036 Leefbaarheid Strategisch Huisvestingsplan 
onderwijs 

Aangehouden. 
 
 

1292051 Leefbaarheid Investeringskrediet Huisvesting 
Team Stadsbeheer 

Het college besluit: 
1. de raad voor te stellen het investeringskrediet ad € 7.441.000,- beschikbaar te stellen voor de realisa-

tie van de nieuwbouw Huisvesting Team Stadsbeheer; 
2. de raad een voorstel te doen  m.b.t. het instellen van een bestemmingsreserve; 
3. geen onomkeerbare besluiten te nemen  m.b.t. verdere  planvoorbereiding conform collegeopdracht 

d.d. 27 september 2020 en geen verplichtingen aan te gaan  tot moment van definitief raadsbesluit als 
bedoeld onder punt 1. en 2.; 

4. Een nader voorstel te doen m.b.t. scenario’s ontsluitingsweg en de financiële onderbouwing daarvan. 
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Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1292483 Rondvraag 1 09-03-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 

RvO van fractie SGP inzake inclusie-beleid ten aanzien van 
verlengen parkeervergunning 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie SGP inzake inclusie-beleid ten aanzien van ver-
lengen parkeervergunning wordt conform vastgesteld. 
 

1292531 Rondvraag 2 09-03-2021: Declaratieformulier reis- en ver-
blijfkosten burgemeester Van den Tillaar over februari 2021 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over februari 2021 wordt 
conform geaccordeerd. 

 
 




