OPENBARE BESLUITENLIJST
collegevergadering d.d. 23 maart 2021
Aanwezig:
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar
Wethouders J. de Jonge, J.L. Reijnierse, E. Verhage, S. Stroosnijder
Gemeentesecretaris M. van Vliet
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte
Afwezig: wethouder A. Vader

Behandelde bespreekpunten:
Reg.nr. Programma

Omschrijving

Besluit/Raadsvoorstel

Openbare besluitenlijst college- De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.
vergadering van 16 maart 2021
1292758

Leefbaarheid

vaststellen SOK t.b.v. aanleg
glasvezelnetwerk

Het college besluit:
akkoord te gaan met het afsluiten van bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Vlissingen en
Deltafiber voor de aanleg van een glasvezelnetwerk fase 1.

1293289

Sociale samenhang

Fusie Stichting De Korre en
Stichting Respont

Het college besluit:
een positieve zienswijze in te brengen over de voorgenomen fusie van Stichting De Korre en Stichting Respont per
1 augustus 2021.

1292826

Aantrekkelijke Procesbrief complexgewijze
stad
huisvesting internationale
werknemers

Het college besluit:
1. de omwonenden van initiatief Delfaerde een brief te versturen met uitleg over de ontwikkeling van het voormalig
sportpark Baskensburg en de processtappen (Verseon: 1294310);
2. de omwonenden van het initiatief Uitzicht Souburg een brief te versturen met uitleg over het gemeentelijk beleid
en de processtappen (Verseon: 1294307) met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder;
3. de raad een afschrift te sturen van deze brieven.

1295258

Aantrekkelijke Letter of support voor subsidiestad
aanvraag REACT -Europa

Het college besluit:
akkoord te gaan met bijgaande ontwerp-brief ("letter of support") ter ondersteuning van subsidieaanvraag Provincie
in het kader van REACT Europa (field lab kunstzinnig/binnenstedelijk offensief).

1283182

Aantrekkelijke Ontwerp herziening bestemstad
mingsplannen Binnenhavens &
Kenniswerf-Oost

Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Binnenhavens, 1e herziening';
2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Kenniswerf Oost, 1e herziening';
3. tot het vaststellen van de bijgevoegde antwoordnota m.b.t. de inspraakprocedure en het vooroverleg op het
voorontwerpbestemmingsplan Binnenhavens Eerste herziening;
4. vast te stellen, dat de vereiste besluiten (in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Kenniswerf Oost, 1e
herziening' en de aanvraag omgevingsvergunning bouwen door Bouwgroep Schrijver) gecoördineerd kunnen
worden voorbereid, zoals bepaald in artikel 3, lid 2, van de 'Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening
Vlissingen';
5. de procedure ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning 'bouwen' met de daarbij behorende stukken
te starten.
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1295470

Leefbaarheid

Uitbreiding sluitingsregime ge- Het college besluit:
motoriseerd verkeer boulevards 1. als gevolg van het niet uit kunnen voeren van de benodigde onderzoeken en maatschappelijke consultatie in rein 2022
latie tot de Covid-19 crisis, te komen tot een zorgvuldige (belangen)afweging, geen structurele uitbreiding van
het vigerende sluitingsregime voor gemotoriseerd verkeer ('zondagsluiting') op de boulevards te implementeren
in 2021;
2. een structurele uitbreiding van het sluitingsregime voor gemotoriseerd verkeer voor te bereiden met het streven
dit per 1 april 2022 te implementeren;
3. te onderzoeken of en onder welke voorwaarden en middels welke procedure voor de zomerperiode van 2021 op
zomerse dagen de boulevards afgesloten kunnen worden voor gemotoriseerd verkeer en voorstel hieromtrent uiterlijk half april 2021 aan te bieden;
4. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren;
5. akkoord te gaan met de beantwoording op de artikel 34-vragen LPV, met kenmerk 1291509, met inachtneming
van de aangegeven aanpassing;
6. akkoord te gaan met de reactie op de brief van de wijktafelnemers, met kenmerk 1291400, met inachtneming
van de aangegeven aanvulling;
7. zo snel als mogelijk een besluit te nemen over de prioritering van de (verkeerskundige) projecten en daarna met
de uitvoering aan te vangen van de projecten.

1296452

Leefbaarheid

Presentatie 'Start traject Omge- Het college besluit:
vingswet en Wet kwaliteitsbor- 1. kennis te nemen van de presentatie 'Start traject Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in reging voor het bouwen in relatie
latie tot leges' van ANG;
tot leges' van ANG.
2. een strategische collegesessie voor april/begin mei te plannen, zodra concrete gegevens voor de gemeente
Vlissingen beschikbaar zijn.

1296164

Bestuur

Formatie/bezetting inhuur vanuit Corona gelden team VTH,
A&O, PUSU en Stadsbeheer

1293923

Sociale samenhang

GVZ nacalculatie 2018 en 2019 Het college besluit:
- in te stemmen met de berekeningswijze van de nacalculatie aan de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V.
over de jaren 2018 en 2019;
- de portefeuillehouder te machtigen om tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in te stemmen
met de vaststelling van de jaarrekening 2019 van de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V.;
- een proactieve rol aan te nemen in het meedenken over de toekomst van de Gemeentelijke Vervoercentrale
Zeeland B.V.

1296164

Bestuur

Formatie/bezetting inhuur vanuit Corona gelden team VTH,
A&O, PUSU en Stadsbeheer

Het college besluit:
in te stemmen met het gebruik maken van de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden ter ondersteuning en ontlasting van de BOA's.

Het college besluit:
in te stemmen met het gebruik maken van de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden ter ondersteuning en ontlasting van de BOA's.

Rondvragen
Reg.nr.
1295243

Onderwerp
Rondvraag 1 23-03-2021: Declaratieformulier reis- en ver-

Besluit/Raadsvoorstel
Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over januari 2021 wordt conform geac-

23 maart 2021
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blijfkosten wethouder Vader over januari 2021

cordeerd.

1295246

Rondvraag 2 23-03-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over februari 2021

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

1295475

Rondvraag 3 23-03-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 De portefeuillehouder wordt gemachtigd de beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fracties CDA,
RvO van fracties CDA, POV, SGP, VVD, LPV, PvdA inzake POV, SGP, VVD, LPV, PvdA inzake financiën wijkcentra e.a. huurders van accommodaties, definitief
financiën wijkcentra e.a. huurders van accommodaties
vast te stellen.

23 maart 2021
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