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Behandelde bespreekpunten:
Reg.nr. Programma

1298508

Bestuur

Omschrijving

Besluit/Raadsvoorstel

Openbare besluitenlijst collegevergadering van 30 maart 2021

Besluit 1298081 (Rondvraag 4: De beantwoording vragen o.g.v. art. 34 RvO van fracties SGP en VVD inzake financiële nood speeltuin De Oude Stad) wordt aangehouden voor aanpassing. Daarna via digitale parafenronde
laten circuleren ter vaststelling.
Met deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld.

Openbare parafenbesluitenlijst
van 26 maart 2021

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

Openbare parafenbesluitenlijst
van 30 maart 2021

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

Procesbesluit schadevergoedingsverzoek

Het college besluit:
vanuit het oogpunt van een prudente inzet van publieke middelen, door ondertekening van het bijgevoegde procesbesluit (Verseon 1298808), tot het indienen van een (in dergelijke gevallen zeker niet ongebruikelijk) schadevergoedingsverzoek bij de rechtbank, teneinde (een gedeelte van) de gemaakte advocaatkosten vergoed te krijgen.
De burgemeester besluit:
- opdracht te geven aan Justion Advocaten om het betreffende verzoek bij de rechtbank in te dienen;
- een volmacht (Verseon 1298873) te verlenen aan mw. mr. I. de Moor om het schadevergoedingsverzoek namens de gemeente Vlissingen te ondertekenen.

1297577

Leefbaarheid

Overeenkomsten inzake Bommenregeling met Elly Oostdijk
Recreatie, SMA Zeeland B.V. en
Trilobes B.V.

Het college besluit:
overeenkomsten aan te gaan met Elly Oostdijk Recreatie, SMA Zeeland B.V. en Trilobes B.V. strekkende tot het
door de gemeente Vlissingen doen van een aanvraag bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor een bijdrage in de kosten voor opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsresten.

1298250

Sociale samenhang

Beslissing op bezwaarschrift
stichting Roat tegen de jaarsubsidie 2021

Het college besluit:
overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften, het bezwaarschrift van stichting Roat ontvankelijk en ongegrond te verklaren, en het bestreden besluit in stand te laten.

1296912

Leefbaarheid

Vaststellen Beleidsnotitie en beleidsregels omzetten en splitsen
van zelfstandige woonruimte
Vlissingen 2021

Het college besluit:
1. de Beleidsnotitie en beleidsregels omzetten en splitsen van zelfstandige woonruimte Vlissingen 2021 vast te
stellen;
2. de gemeenteraad door middel van de raadsinformatiebrief te informeren.
-1-

1297579

Leefbaarheid

Raadsinformatiebrief (RIB) Routekaart Klimaat & Energie

1291565

Aantrekkelijke Aanvragen Steunfonds Cultuur
stad
Vlissingen

Aangehouden.

1299451

Bestuur

Het college besluit:
1. in te stemmen met inhuur voor 2 knelpunten (bedrijfsvoering advies, dossiers toeslagenaffaire);
2. deze kosten ad € 168.000 op te nemen in de bestuursrapportage en per omgaande akkoord te gaan met beschikbaarstelling middelen ad 120.000 ten laste van budget ‘Intrekken opschalingskorting’ (groot € 451.000)
voor de voorstellen inhuur bedrijfsvoering;
3. de kosten voor het voorstel van de toeslagenaffaire op een stelpost te zetten in afwachting van de reactie van
het Rijk, maar wel per omgaande akkoord te gaan met beschikbaarstelling middelen;
4. de overige knelpunten te agenderen voor stafoverleggen ter bespreking portefeuillehouders en directeuren
voor keuzes oud voor nieuw en herprioritering op basis van bespreekvoorstellen.

1299084

Aantrekkelijke Raadsinformatiebrief Visie Spuistad
kom irt verleden met Lovago
Middelburg BV

Het college besluit:
de raadsinformatiebrief te verzenden, om hiermee de eerdere besluitvorming met betrekking tot de rol van Lovago Middelburg BV in relatie tot de Spuikom te duiden.

1292543

Leefbaarheid

2e Consultatieronde Klimaatadaptatie strategie Zeeland concept KasZ

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. zijn opmerkingen en/of aanvullingen op de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ), concept-versie 16-122020, uiterlijk 16 april 2021 kenbaar te maken;
2. het college als aandachtspunt mee te geven dat het klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimte tot extra
kosten kan leiden en keuzes vragen met betrekking tot het tempo van de uitvoering van ruimtelijke plannen zolang het Rijk de (IBP) middelen niet meer beschikbaar stelt.

1297881

Aantrekkelijke 1e Herziening 2021 grondexploistad
taties

Het college besluit:
kennis te nemen van de 1e herziening 2021 van de grondexploitaties en de raad voor te stellen om:
1. in te stemmen met de 1e herziening 2021 van de grondexploitaties;
2. de parameters vast te stellen zoals in deze nota zijn opgenomen;
3. conform de richtlijn van de BBV 2019 voor de volgende plannen de looptijd vast te stellen op meer dan 10 jaar:
- Souburg-Noord: looptijd tot en met 2031 in scenario laag;
- Bedrijventerrein Souburg fase 2: looptijd tot en met 2031 in scenario midden en laag;
4. de verliesvoorziening met € 2,3 mln. te verhogen naar € 118,6 mln.;
5. de risicoreservering met € 17,4 mln. te verlagen naar € 15,3 mln.;
6. voor de plannen Claverveld, Beatrixlaan, Lammerenburg III en Kenniswerf fase 4 een tussentijdse winstneming
te doen van totaal € 0,9 mln.;
7. de plannen Verlengde Bonedijkestraat en Buitenhaven III af te sluiten met een resultaat van € 0,6 mln.;
8. het resultaat van deze herziening, € 16,6 mln., toe te voegen aan het resultaat van de jaarrekening 2020;
9. de programmabegroting 2021 te wijzigen conform dit inhoudelijk besluit.

Knelpunten Beginbalans

Aangehouden.
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Rondvragen
Reg.nr.

Onderwerp

Besluit/Raadsvoorstel

1299961

Rondvraag 1 06-04-2021: Beantwoording vragen ogv art.
34 RvO van fractie PVDA inzake erkennen leed Molukkers

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie PVDA inzake erkennen leed Molukkers wordt
conform vastgesteld met inachtneming van de aangegeven aanpassing.

1299971

Rondvraag 2 06-04-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over maart 2021

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

1299979

Rondvraag 3 06-04-2021: Beantwoording vragen ogv art.
34 RvO van fractie Partij Souburg-Ritthem inzake veilig
gebruik van Middelburgsestraat in Oost-Souburg

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie Partij Souburg-Ritthem inzake veilig gebruik van
Middelburgsestraat in Oost-Souburg wordt conform vastgesteld.

1299992

Rondvraag 4 06-04-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over maart 2021

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over maart 2021 wordt conform geaccordeerd.
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