OPENBARE BESLUITENLIJST
collegevergadering d.d. 30 maart 2021
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 collegevergadering van 23 maart 2021

Besluit 1293441 geheim tot moment verzending vooraankondiging naar organisaties.
De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

1272881

Sociale samenhang

Besluit naamgeving openbare
ruimte Klipperkade, Bark en Brik

Het college besluit:
in afwijking van artikel 3, leden 4 en 5 van de Regeling naamgeving en nummering (adressen) Vlissingen 2019, tot
het toekennen van de namen Klipperkade, Brik en Bark aan de op de Westelijke Landtong van de Binnenhaven
nog aan te leggen wegen zoals aangegeven in bijlage doc.nr.: 1275042 en 1275542.

1292541

Leefbaarheid

Vaststelling Voortgangsrapportage Integraal Veiligheidsbeleid
2020 en Uitvoeringsprogramma
Integraal Veiligheidsbeleid 2021

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage 2020 en de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen;
2. het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2021 vast te stellen;
3. de vastgestelde voortgangsrapportage 2020 en het vastgestelde uitvoeringsprogramma 2021 ter kennisgeving
voor te leggen aan de raad, middels bijgevoegde raadsinformatiebrief en ter agendering commissie, met inachtneming van de aangegeven aanvulling raadsinformatiebrief.

1295212

Aantrekkelijke Besluitvorming ten aanzien van
stad
omgevingsvergunning Boulevard
Evertsen 244 - Britannia

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van de ingekomen reacties op de omgevingsvergunning voor de realisatie
van een logiesgebouw met bijbehorende voorzieningen op de locatie Boulevard Evertsen 244, zoals opgenomen
in bijlage 1 (documentnr. 1296180);
2. het advies van het Ambtelijk Toets Team d.d. 25 januari 2021 nogmaals te bekrachtigen (documentnr. 1296184);
3. de omgevingsvergunning voor de locatie Boulevard Evertsen 244, zoals opgenomen in bijlage 2 (documentnr.
1296183) te verlenen met toepassing van de benodigde vrijstellingen c.q. afwijkingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Boulevard en de wettelijke afwijkingsmogelijkheden zoals bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, bijlage II met betrekking tot:
a. het toestaan hoger te bouwen dan de maximaal toegestane bouwhoogte van 52 meter voor het hotel (logiesgebouw) tot een hoogte van maximaal 64,4 meter (inclusief ondergeschikte bouwdelen);
b. het toestaan hoger te bouwen dan de maximaal toegestane bouwhoogte van 8 meter voor het paviljoen tot
een hoogte van 8,23 meter (hetgeen gelijk is aan de huidige feitelijk aanwezige bebouwing van het paviljoen);
c. het plaatsen en realiseren van (verplaatsbare) schermen tot een hoogte van 3 meter aan de voorgevel aan
de zijde van de Boulevard;
d. het realiseren van een parkeergarage aan de zijde van de Kenau Hasselaarstraat boven het peil van 7.70
meter +N.A.P tot maximaal 9 meter + N.A.P;
e. het realiseren van balkons aan de voorzijde en achterzijde van het hotel (logiesgebouw) voor zover een deel
daarvan is geprojecteerd boven gronden met de bestemming ‘verkeersdoeleinden -- verblijfsgebied’ (op eigen
terrein);
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4. het besluit bekend te maken aan de aanvrager en de indieners van een reactie en wijzen op de mogelijkheden
tot het indienen van een bezwaarschrift voor zover zij aangemerkt kunnen worden als belanghebbende;
5. in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
1293695

Leefbaarheid

Besluit naamgeving openbare
Het college besluit:
ruimte Zernikeweg, Einthoventot toekennen van de namen Zernikeweg, Einthovenweg, Lorentzweg en Zeemanweg op de Kenniswerf ten oosten
weg, Lorentzweg en Zeemanweg van Oostsouburgseweg zoals aangegeven in bijlage doc.nr.: 1293744.

1291856

Aantrekkelijke Zeeuwse Woonagenda
stad

Het college besluit:
1. in te stemmen met de concept Zeeuwse Woonagenda;
2. de gemeenteraad te informeren over de Zeeuwse Woonagenda en het uit te nodigen voor een digitale informatiebijeenkomst over de Zeeuwse Woonagenda op 21 april 2021;
3. na de informatiebijenkomst op 21 april 2021 de Zeeuwse Woonagenda door het college van B&W definitief te laten vaststellen.

1284463

Bestuur

Aanwijzing toezichthouders BRP
inzake Wet Basisregistratie Personen

Het college besluit:
de ambtenaren van team VTH die tevens zijn benoemd in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar, aan
te stellen als toezichthouder BRP als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen.

1296986

Leefbaarheid

Raadsvoorstel investeringskrediet Huisvesting Team Stadsbeheer

Het college besluit:
1. in navolging van het besluit van het college d.d. 9 maart 2021, de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te
stellen het investeringskrediet ad € 7.441.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwbouw Huisvesting Team Stadsbeheer;
2. om hieronder genoemde redenen, het aanbieden van een raadsvoorstel t.b.v. het instellen van een bestemmingsreserve, uit te stellen tot de tweede helft van dit jaar;
3. te bevestigen dat bijlagen 1242581, 1242574, en1242570 integraal onderdeel hebben uitgemaakt van de besluitvorming;
4. geheimhouding op te leggen op bijlage nr. 1296990.

1276065

Bestuur

Vaststellen ENSIA verantwoordingsrapportages BAG, BGT en
BRO over 2020

Het college besluit:
1. de verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO over 2020 ten behoeve van de landelijk toezichthouder, het
ministerie van BZK, vast te stellen;
2. het verbeterplan ENSIA 2020 gemeente Vlissingen vast te stellen.
De burgemeester besluit:
de verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO over 2020 te ondertekenen.

1276063

Bestuur

Vaststellen Collegeverklaring
ENSIA 2020 inzake Informatiebeveiliging Suwinet.

Het college besluit:
1. in te stemmen met de uitkomsten van de zelfevaluaties voor de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en informatiebeveiliging Suwinet;
2. de Collegeverklaring ENSIA informatiebeveiliging Suwinet gemeente Vlissingen over 2020 vast te stellen.
De burgemeester besluit:
de Collegeverklaring ENSIA (etc.) te ondertekenen.

30 maart 2021
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1293511

Bestuur

Besluit extra aanvullende uitkering 2019 Vlissingen artikel 12

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het 'Besluit extra aanvullende uitkering 2019 Vlissingen';
2. de raad te informeren over het ‘Besluit extra aanvullende uitkering 2019 Vlissingen’ via een raadsinformatiebrief
(Verseonnummer 1293538).

1285547

Bestuur

Verlenging algemene steunmaat- Het college besluit:
regelen 'corona' t/m 30 juni 2021 1. het besluit van 10 november 2020 'Verlenging van de algemene steunmaatregelen in verband met corona'
(Verseonnummer 1250885) te verlengen tot en met 30 juni 2021, voor wat betreft de volgende punten:
I. de gemeente is bereid tot het bieden van liquiditeitssteun voor de korte termijn;
II. de steunmaatregelen duren vooralsnog tot en met 30 juni 2021;
III. de steunmaatregelen worden getroffen ten behoeve van ondernemers, organisaties en instellingen die staan
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
IV. de steunmaatregelen worden gezocht in de volgende maatregelen:
a. het op verzoek verlenen van uitstel van betaling;
b. het op voorschotbasis doorbetalen van subsidies en contractuele betalingsverplichtingen, en
c. het versneld betalen van lopende betalingsverplichtingen;
V. bij het invullen van de steunmaatregelen voor leveranciers, dienstverleners en andere partijen met wie de
gemeente een overeenkomst heeft, gelden de volgende richtlijnen:
a. de contractspartij die zijn dienstverlening aan de gemeente integraal voortzet, wordt door de gemeente integraal doorbetaald op de reguliere betaaldata;
b. de contractspartij die door coronamaatregelen zijn dienstverlening niet of niet volledig kan voortzetten,
dient in eerste instantie gebruik te maken van de compensatieregelingen die worden aangeboden door de
rijksoverheid;
c. de contractspartij die door coronamaatregelen zijn dienstverlening niet of niet volledig kan voortzetten,
wordt door de gemeente enkel, en op voorschotbasis, volgens contract doorbetaald indien de gemeente
er belang bij heeft dat die partij na de coronacrisis zijn dienstverlening onmiddellijk kan hervatten;
d. betalingen aan contractspartijen worden zo spoedig en voortvarend mogelijk gedaan;
e. er wordt niet meer betaald dan waartoe de gemeente op basis van het contract verplicht is;
f. als verhuurder zal de gemeente de door een huurder verschuldigde huursom niet in rekening brengen
wanneer de huurder door coronamaatregelen niet meer de beschikking heeft over het gehuurde;
g. de huursom voor sporters en sportverenigingen met een reservering voor een sportaccommodatie wordt
niet in rekening gebracht zolang er van die reservering geen gebruik kan worden gemaakt als gevolg van
coronamaatregelen;
VI. bij het invullen van de steunmaatregelen in het kader van subsidieverlening gelden de volgende uitgangspunten:
a. de steunmaatregelen hebben betrekking op subsidies voor welzijn, sport, cultuur en media;
b. de toegekende subsidies voor welzijn, sport, cultuur of media worden doorbetaald op de reguliere betaaldata in 2021;
c. verzoeken tot vervroegde uitbetaling van een toegekend subsidiebedrag worden (in beginsel) niet gehonoreerd;
2. de gemeenteraad door middel van raadsinformatiebrief (Verseonnummer 1289909) te informeren over de verlenging van deze algemene steunmaatregelen in verband met corona.

1291565

Aantrekkelijke Aanvragen Steunfonds Cultuur
stad
Vlissingen

Aangehouden.

30 maart 2021
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Informatie:
Reg.nr.

Onderwerp

Besluit/Raadsvoorstel

1296961

Rondvraag 1 30-03-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 van fracties VVD, SGP inzake inzake trillen of boren, niet heien bij de nieuw te
bouwen scholen en gymzaal te Oost-Souburg

De portefeuillehouder te machtigen de beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fracties
VVD, SGP inzake inzake trillen of boren, niet heien bij de nieuw te bouwen scholen en gymzaal te Oost-Souburg definitief vast te stellen.

1297251

Rondvraag 2 23-03-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten
wethouder Stroosnijder over januari 2021

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

1298069

Rondvraag 3 30-03-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van
fractie 50PLUS inzake tiny houses

De portefeuillehouder wordt gemachtigd de beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie 50PLUS inzake tiny houses definitief vast te stellen.

1298081

Rondvraag 4 30-03-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van
fracties SGP en VVD inzake financiële nood speeltuin De Oude Stad

Aangehouden.

30 maart 2021
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