OPENBARE BESLUITENLIJST
collegevergadering d.d. 16 maart 2021
Aanwezig:

Burgemeester A.R.B. van den Tillaar
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Behandelde bespreekpunten:
Reg.nr. Programma

Omschrijving

Besluit/Raadsvoorstel

Openbare besluitenlijst college- De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.
vergadering van 9 maart 2021
Openbare parafenbesluitenlijst
van 15 maart 2021

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

1285753

Aantrekkelijke Principeverzoek planologische
stad
medewerking aan activiteiten
Logistiekweg 3A

Het college besluit:
1. in principe geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een bedrijfswoning aan de Logistiekweg 3A,
omdat de noodzakelijkheid niet voldoende is aangetoond in het bijgevoegde principeverzoek (1264276);
2. tot het in principe bevestigen van de conclusie in het bijgevoegde principeverzoek dat het vervaardigen van kleding aan de Logistiekweg 3A is toegestaan op basis van het bestemmingsplan;
3. in principe geen medewerking te verlenen aan de in het bijgevoegde principeverzoek gewenste vestiging van
een kapsalon aan de Logistiekweg 3A, omdat een dergelijke activiteit niet passend en wenselijk is op een bedrijventerrein;
4. de initiatiefnemer door middel van bijgevoegde brief (1285695), hierover te informeren.

1283182

Aantrekkelijke Ontwerp herziening bestemstad
mingsplannen Binnenhavens &
Kenniswerf-Oost

Aangehouden.

1292142

Leefbaarheid

Ontwerp-begroting 2022 van
RUD-Zeeland

Het college besluit de raad voor te stellen:
een positieve zienswijze op de ontwerp-begroting 2022 van de RUD-Zeeland in te dienen.

1285591

Bestuur

Ontvangen relatiegeschenken
college B&W 2020

Het college besluit:
- het overzicht ontvangen relatiegeschenken in 2020 vast te stellen;
- dat op grond van deze lijst is gehandeld conform de gedragscode voor wethouders en burgemeester.

1293902

Bestuur

Jaarverslag samenwerking belastingen 2020

Het college besluit:
het jaarverslag Samenwerking Belastingen 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

1285051

Leefbaarheid

Aanpak terugdringen loze meldingen van brandmeldinstallaties

Het college besluit:
1. de Handhavingsnotitie loze brandmeldingen brandmeldinstallaties (Verseon 1285006) als beleidsregel vast te
stellen;
2. de gemeenteraad te informeren door middel van de raadsinformatiebrief (Verseon 1285667).
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1290976

Bestuur

Jaarverslag 2020 Stichting Samenwerking Vlissingen - Ambon

Het college besluit:
- met waardering kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van de Stichting Samenwerking Vlissingen - Ambon.
- het jaarverslag ter kennisname te sturen aan de gemeenteraad door middel van de 'vrijdagzending'.

1282386

Leefbaarheid

Kredietaanvraag vervanging investeringen 2021

Het college besluit:
1. krediet beschikbaar te stellen voor vervanging van ondergrondse afvalcontainers ad € 198.000,-;
2. krediet beschikbaar te stellen voor aanschaf ter vervanging van tractie en rollend materieel t.b.v. Programma 1
Leefbaarheid € 845.000;
3. in te stemmen met de 2e begrotingswijziging College- stadsbeheer kredieten met registratiekenmerk 1282448.

1291944

Leefbaarheid

2e Consultatie concept KasZ

Het college besluit:
1. de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ), concept versie 16-12-2020 voor kennisgeving aan te nemen;
2. vooruitlopend op de definitieve KasZ, de concept KasZ als basis te gebruiken bij het maken van ruimtelijke plannen en het inrichten van de openbare ruimte;
3. hierbij als kanttekening vast te stellen dat dit tot extra kosten kan leiden en keuzes vragen m.b.t. (tempo) uitvoering plannen, zo lang het Rijk deze (IBP) middelen in onvoldoende mate beschikbaar stelt;
4. de gemeenteraad te vragen hun eventuele opmerkingen over en/of aanvullingen op de concept KasZ, versie 1612-2020, voor 31 maart 2021 kenbaar te maken en hierbij de onder punt 3 genoemde kanttekening nadrukkelijk
te benoemen als aandachtspunt.

1281057

Sociale samenhang

1e Begrotingswijziging 2021 Het college besluit:
GR GGD Zeeland - Veilig Thuis 1. de raad voor te stellen om een positieve zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2021 van de GR
GGD Zeeland met dien verstande dat:
a. akkoord wordt gegeven voor het toevoegen van de extra incidentele budgetsubsidie vanuit de DUVOuitkering aan de begroting van de GR GGD Zeeland voor Vellig Thuis en;
b. akkoord wordt gegeven voor de inzet van deze extra middelen om tijdelijk voor 2021 vacatures open te stellen om Veilig Thuis taken in te vullen;
2. dit collegebesluit ter informatie aan de artikel 12-inspecteur te verstrekken.

1293441

Sociale samenhang

Geen indexatie boven 0% en
korting subsidies Sociaal domein 2022-2024

1291565

Aantrekkelijke Aanvragen Steunfonds Cultuur
stad
Vlissingen

Aangehouden.

1290740

Aantrekkelijke Uitvraag marktgang Kop Keerstad
sluis (Scheldewijk)

Het college besluit:
1. een openbare selectieprocedure te starten;
2. het uitvraagdocument vast te stellen om te komen tot de toewijzing de locatie 'Kop Keersluis (plot G)' in de
Scheldewijk aan een ontwikkelende partner.

1290752

Aantrekkelijke Publicatie Budget startersleninstad
gen tijdelijk uitgeput

Het college besluit:
1. in te stemmen met de concepttekst van bijgaande publicatie voor de BGK van 24 maart as. "Budget startersleningen tijdelijk uitgeput";
2. de raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief.

Aangehouden.

16 maart 2021
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1291335

Sociale samenhang

1e Begrotingswijziging 2021
CZW-bureau en ophoging subsidieplafonds Maatschappelijke
opvang en Vrouwenopvang
2021

Het college besluit:
1. de 1e begrotingswijziging 2021 van het CZW-bureau vast te stellen, met uitzondering van het onderdeel WalkInn en Doorstroomhuis;
2. de subsidieplafonds Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang voor 2021 op te hogen met een bedrag van €
744.210;
3. dit bedrag deels (€ 320.940) te bekostigen uit de rijksbijdrage Vrouwenopvang 2021 en deels (€ 54.700) eenmalig uit de middelen voor het Zeeuwse Plan van Aanpak dak- en thuisloosheid. Dat laatste op voorwaarde dat de
gemeenteraad op 15 april 2021 instemt met de decembercirculaire 2020;
4. over de financiering van het Walk-Inn en Doorstroomhuis van het Leger des Heils in Goes een separaat collegebesluit te nemen na bespreking in de eerstvolgende stuurgroep CZW;
5. het CZW-bureau opdracht te geven om de activiteiten Maatschappelijke opvang in 2021 te herijken door uitvoering van het Plan van Aanpak dak- en thuisloosheid Zeeland, zodat we de nodige voorzieningen in de toekomst
kunnen blijven financieren en een structurele uitname uit de reserve Centrumtaken daarbij wordt voorkomen;
6. in te stemmen met het O&O-formulier '1e begrotingswijziging 2021 CZW-bureau en ophoging subsidieplafonds
Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2021';
De raad voor te stellen:
7. het bedrag van € 410.405 te onttrekken aan de reserve Centrumtaken;
8. de 3e begrotingswijziging 2021 van de gemeente Vlissingen vast te stellen;
9. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en provincie
Zeeland als toezichthouder.

1293847

Leefbaarheid

Concept uitvoeringsagenda toe- Het college besluit:
ristische visie Vlissingen 2021- 1. concept-uitvoeringsagenda toeristische visie Vlissingen 2021-2024 (Verseonnummer 1293895) als concept-visie
2024 openstellen voor inspraak
vast te stellen en vrij te geven voor inspraak;
2. een inspraakprocedure te starten met een inspraaktermijn van drie weken;
3. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief (Verseonnummer 1293896),
met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder.

1294339

Aantrekkelijke Verslag overleg Collectief Groot Het college besluit:
stad
Lammerenburg
Het verslag ter kennis van Collectief Groot Lammerenburg te brengen.

1294010

Leefbaarheid

Aanpassen Dierenwelzijnsnota

Het college besluit:
1. de raad voor te stellen de inleiding en beleidsuitgangspunten 17 en 18 van de Nota Dierenwelzijn te actualiseren
op de huidige wetgeving, zijnde de Wet Natuurbescherming;
2. in afwachting van besluitvorming van de raad gedurende de periode 1 maart - 1 juli slechts bestendig beheer en
onderhoud te verrichten voor zover dat strikt noodzakelijk is in het kader van wettelijke belangen en daarbij te
werken aan de hand van- het tijdelijk van toepassing verklaren van- de Gedragscode soortbescherming voor
gemeenten, welke is gebaseerd op de landelijke Wet Natuurbescherming. Het gaat hier uitdrukkelijk om het tijdelijk van toepassing verklaren van deze gedragscode welke bevoegdheid in beginsel bij de raad zou liggen;
3. de raad over het genomen besluit in dictum punt 2 te informeren overeenkomstig de bijgevoegde raadsinformatiebrief;
4. de raad in kennis te stellen van het sepot in de strafzaak tegen de gemeente Vlissingen overeenkomstig de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

16 maart 2021
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1283774

Leefbaarheid

Tijdelijk grotere terrassen horeca 2021

Het college besluit:
1. voor het jaar 2021 wederom toe te staan dat de horeca-inrichtingen in de gemeente Vlissingen, waar mogelijk,
hun terras tijdelijk mogen vergroten;
2. de kaders/procedure zoals gesteld in 2020 ook te laten gelden voor 2021;
3. bij doorgang evenementen zal het terras, zoals gewoonlijk, tijdelijk verwijderd moeten worden;
4. de raad voor te stellen de tarieven per m2 voor terrassen bij horeca-inrichtingen in de verordening precariobelasting 2021 op 50% vast te stellen en hieruit volgend de bijgevoegde 1e wijzigingsverordening precariobelasting
2021 vast te stellen;
5. de raad te informeren over de terrassen in het raadsbesluit over de wijzigingsverordening precariobelasting;
6. m.b.t. de discussie over kermissen de besluitvorming via afzonderlijk traject af te wachten.

Informatie:
Reg.nr.

Onderwerp

Besluit/Raadsvoorstel

1294204

Rondvraag 1 16-03-2021: Declaratieformulier reis- en
verblijfkosten wethouder Stroosnijder over februari
2021

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over februari 2021 wordt conform geaccordeerd.

1294206

Rondvraag 2 16-03-2021: Declaratieformulier reis- en
verblijfkosten wethouder Verhage over januari 2021

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

1294209

Rondvraag 3 16-03-2021: Declaratieformulier reis- en
verblijfkosten wethouder Verhage over februari 2021

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over februari 2021 wordt conform geaccordeerd.

1294212

Rondvraag 4 16-03-2021: Declaratieformulier reis- en Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over februari 2021 wordt conform geacverblijfkosten wethouder Reijnierse over februari 2021 cordeerd.

1294216

Rondvraag 5 16-03-2021: Declaratieformulier reis- en
verblijfkosten wethouder De Jonge over februari 2021

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

16 maart 2021
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