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Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders J. de Jonge, A. Vader, S. Stroosnijder, J. Elliott 
Gemeentesecretaris M. van Vliet 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
  
Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr Programma Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

     
   Openbare besluitenlijst college-

vergadering van 27 maart 2018 
 

In punt 2 besluit nr. 830374 wordt “wijkwijze” aangepast in “werkwijze”. 
Overigens wordt de besluitenlijst conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

827121 Bestuur  Ontvangen relatiegeschenken in 
2017 

Het college besluit: 
De lijst ontvangen geschenken in 2017 vast te stellen. 
 

841587 Bestuur Publieks-
zaken 

Trouwlocatie  Het college besluit: 
- Zandpaviljoen Pier 7 per direct aan te wijzen als trouwlocatie; 
- de overeenkomst hiervoor met Zandpaviljoen Pier 7 te sluiten. 
 

839283 Bestuur B&W Mandaat aan directeur en team-
leiders directie Bedrijf en Beheer 
voor het aangaan van bruikleen-
overeenkomsten met raadsleden 
voor het gebruik van iPads 

Het college besluit: 
Met terugwerkende kracht tot 27 maart 2018 mandaat te verlenen aan de directeur en teamleiders 
van de directie Bedrijf en Beheer voor het aangaan van bruikleenovereenkomsten met raadsleden. 
 
 
 

827080 Bruikbaarheid 
van openbare 
ruimte 

Riolering Vervangen riolering Offenbach-
laan fase 4 

Het college besluit: 
- In te stemmen met de resultaten van de aanbestedingsprocedure; 
- de opdracht te gunnen aan J.D. Infra Aannemingsmaatschappij B.V. voor de uitvoering van de 

werkzaamheden ad € 510.000,- excl. BTW. 
De financiële dekking valt binnen het krediet "Offenbachlaan fase 4". 
 

835831 De lerende 
stad 

Onderwijs-
huisvesting 

Aanvraag 2018 bekostiging van 
gebruik ruimten bij Technum ten 
behoeve van het Scheldemond-
college 

Het college besluit: 
1. De stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren een bijdrage toe te kennen ad 

€ 49.200,- ten behoeve van de bekostiging/gebruik van ruimten bij het Technum te Vlissingen in 
het kader van techniekonderwijs voor het Scheldemondcollege; 

2. het schoolbestuur met bijgaande beschikking in kennis te stellen. 
 

818957 Gezond en 
wel 

 Regiovisie Beschermd Wonen, 
Maatschappelijke Opvang en 
Veilige Opvang in Zeeland 

Het college besluit: 
1. De raad voor te stellen Deel 1 'Visie en uitgangspunten' van de Regiovisie Beschermd Wonen, 

Maatschappelijke Opvang en Veilige Opvang vast te stellen; 
2. in te stemmen met de ontwikkelopgaven Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Veili-

ge Opvang ter verdere uitwerking van de regiovisie; 
3. kennis te nemen van het advies van de Walcherse adviesraden; 
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4. in te stemmen met de beantwoording aan de Walcherse adviesraden conform bijgevoegde brief; 
5. ondertekeningsmandaat te verlenen aan het college van Veere ten behoeve van de beantwoor-

dingsbrief aan de Walcherse adviesraden. 
 

840191 Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Bouwgrond-
exploitatie 

Second opinion grondexploitaties Het college besluit: 
De raad met bijgaande raadsinformatiebrief met mandaat definitieve vaststelling portefeuillehouder, 
te informeren dat er voor de behandeling van de jaarrekening 2017 een second opinion op alle 
grondexploitaties uitgevoerd wordt n.a.v. verzoek accountant in managementletter. 
 

840160 Toerisme en 
economie 

Stranden Huurovereenkomsten Piet Hein 
en Kon Tiki 

Aangehouden. 
 
 

840220 Wonen in di-
versiteit 

 Beslissing op bezwaarschrift in-
zake besluit tot afwijzing hand-
havingsverzoek A.E. Muntjewerf 
 

Het college besluit: 
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften (hierna: commissie) het bezwaarschrift 
van mevrouw A.E. Muntjewerf niet-ontvankelijk te verklaren (documentnummer 839073). 
 

 

Informatie: 

Reg.nr Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
   
842245 Info 1 03-04-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 

SGP inzake Vrijwilligers haken af om parkeerkosten 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 SGP inzake Vrijwilligers haken af om parkeerkos-
ten, wordt vastgesteld met inachtneming van de aangegeven aanpassing. 
 

840929 Info 2 03-04-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 
fractie POV inzake inkomsten grondexploitatie Scheldekwartier 
 

De portefeuillehouder wordt gemandateerd de beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 fractie 
POV inzake inkomsten grondexploitatie Scheldekwartier definitief vast te stellen. 

842417 Info 3 03-04-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten pe-
riode maart 2018 wethouder Stroosnijder 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten periode maart 2018 wethouder Stroosnijder wordt 
geaccordeerd. 

 
 


