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2095636 Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 22 maart 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

2083411, 
2090284, 
2090285, 
2092519 
 

Taakstelling Artikel 12 2021 Aangehouden. 

2093833, 
2094191, 
2093724 

Beslissing op bezwaar Emergis Het college besluit: 
1. overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften, het bezwaar van Emergis tegen de brief van 14 april 

2021 over de deelname in de buurtteams niet ontvankelijk te verklaren; 
2. Emergis door middel van een brief (nummer 2094191) te informeren over dit besluit. 
 

2094363, 
2094360 

Uitbreiding modules audit en 
compliance Naris 

Het college besluit: 
1. af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Vlissingen 2020 en de verlenging van de module 

risicomanagement en uitbreiding van de modules audit en compliance enkelvoudig onderhands te gunnen aan Naris; 
2. in te stemmen met het afsluiten van een overeenkomst tussen de gemeente Vlissingen en Naris voor het gebruik van de 

modules risicomanagement, audit en compliance ingaande op datum ondertekening overeenkomst. 
 

2091136, 
2079716, 
2091122, 
2091111, 
2091152, 
2092644 

Vaststelling Zuidwateringstraat 12 
Ritthem 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de 'Antwoordnota beoordeling en besluitvorming zienswijze Zuidwateringstraat 12' (2079716); 
2. Indien de gemeenteraad de beslissing over de afgifte van de verklaring niet aan zich wil houden, de aanvraag 

omgevingsvergunning voor het bouwen van zes woningen op de locatie Zuidwateringstraat 12 te verlenen onder 
onderstaande motivering en bij de aanvraag behorende ruimtelijke onderbouwing (2091122) en situatietekening 
(2091111); 

3. geen exploitatieplan vast te stellen; 
4.  de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (2091152) te informeren en op grond van artikel 2 onder f 

van het Algemeen delegatiebesluit Vlissingen 2015 de mogelijkheid te geven om het besluit tot afgifte van de 
omgevingsvergunning aan zich te houden. 

 
2090153, 
2090215 
 

Budget zorginfrastructuur 2022 Het college besluit: 
1. in te stemmen met het O&O-formulier ‘Budget zorginfrastructuur 2022’; 
2. de raad bij vaststelling van de jaarrekening 2021 voor te stellen: 

- de middelen in de decembercirculaire 2021 over de jaarschijf 2021 voor jeugdhulp, robuust rechtsbeschermingssys-
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teem, versterking ondersteuning wijkteams, impuls integraal werken en participatie (totaal € 525.687) via de resultaat-
bestemming van de jaarrekening 2021 beschikbaar te stellen voor 2022 als budget zorginfrastructuur 2022; 

 de begrotingswijziging van de onttrekking aan de algemene reserve in 2022 op te nemen in de begrotingswijziging bij 
het raadsvoorstel van de jaarrekening 2021; 

3. de raad bij vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2022 voor te stellen: 
- de middelen in de decembercirculaire 2021 over de jaarschijf 2022 voor salarislasten zorgdomein Jeugd en versterking 

ondersteuning wijkteams (totaal € 246.617) in te zetten als budget zorginfrastructuur 2022; 
4. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art 12 inspecteur, waarbij het voorstel  met 

instemming van de provincie Zeeland  is voorgelegd. 
 

2094407, 
2094392, 
2094395, 
2094398, 
2094400 

Grotendeels uitvoeren motie 
Regionale Mobiliteitsstrategie 

Het college besluit: 
1. grotendeels uitvoering te geven aan de door de raad aangenomen motie ‘Definitieve Regionale Mobiliteitsstrategie pas 

na go – no go moment met een volledig glashelder document!’ door middel van het versturen van bijgevoegde brief aan 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland; 

2. de raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (nummer 2094395); 
3. de andere Zeeuwse gemeenten te informeren door een afschrift van de brief te versturen; 
4. dit besluit en de bijbehorende brief aan Gedeputeerde Staten ter kennisname te verstrekken aan de art.12-inspecteur. 
 

2081937, 
2089296, 
2092943, 
2081938, 
2094241 

Zienswijze 2e begrotingswijziging 
2022 GR Orionis Walcheren 

Aangehouden. 

2095803, 
2095834, 
2095852 

Stikstof en nieuwe Aerius Calculator 
 

Het college besluit: 
1. per project af te (laten) wegen welke gevolgen de actuele stikstofontwikkelingen hebben voor de uitvoering en planning 

van de projecten; 
2. de raad via een raadsinformatiebrief te informeren en deze brief via een parafenronde definitief vast te laten stellen. 
 

2093690, 
2093105 

Raadsinformatiebrief start buurtteam Het college besluit: 
de gemeenteraad te informeren over de start van het buurtteam middels bijgevoegde openbare raadsinformatiebrief met 
kenmerk 2093104/2093105 met machtiging portefeuillehouder vaststelling definitieve brief. 
 

2081896, 
2081891, 
2081890 

Vaststellen Nota bodembeheer 
inclusief bodemkwaliteitskaart voor 
wegbermen. 
 

Het college besluit: 
de raad voor te stellen de Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de Provincie Zeeland, actu-
alisatie 2020, vast te stellen. 
 

Art.34-vragen / Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 

2094924 
2092651 

Rondvraag 1 29-03-2022 - Uitgaande brief beantwoording art 34 
RvO vragen flats Van Dischoeckstraat 
 

De beantwoording vragen ogv art 34 RvO van Lijst Duijndam mbt flats Van Dischoeckstraat 
wordt conform vastgesteld. 

 




