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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 Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

   Openbare besluitenlijst college-
vergadering van 2 april 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

   Openbare parafenbesluitenlijst 
van 3 april 2019 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1092297 Bestuur Publiekszaken Wederhoor conceptrapport Re-
kenkamer over Subsidies 

Aangehouden voor bespreking in staf portefeuillehouder.  

1091821 Wonen in di-
versiteit 

 Presentatie Actualisatie Walcher-
se woningmarktafspraken 2018 

Het college besluit: 
kennis te nemen van de presentatie ‘Walcherse woningmarktafspraken 2016-2025’, zoals op-
genomen in de bijlage met kenmerk 1091822, welke door wethouder Stroosnijder op 18 april 
2019 in de commissie Ruimte wordt gegeven. 
 

1091022 Gezond en wel Maatschappe-
lijke zorg 

Uitspraak Gerechtshof Den Haag 
in de zaak Transvision tegen de 
Walcherse gemeenten (doel-
groepenvervoer) 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de uitspraak; 
2. de Raad over de uitspraak te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 

1048145 Veiligheid Openbare orde 
en veiligheid 

Evaluatie 'Plan van aanpak over-
last Scheldebuurt' 

Het college besluit: 
- akkoord te gaan met de evaluatie van het Plan van aanpak overlast Scheldebuurt van de 

wijktafeldeelnemers; 
- het wijktafeloverleg te continueren in een afgeslankte vorm conform het voorstel van de 

wijktafeldeelnemers; 
- de raad te infomeren middels een raadsinformatiebrief (Verseonnummer: 1087800). 
 

1079706 Gezond en wel  Toekenning zonder indicatie 
(Wmo) 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het uitvoeren van Thuisbegeleiding zonder Indicatie (TZI) door Maat-

schappelijk Werk Walcheren in 2019 en 2020 ingaande 1 april 2019; 
2. in 2019 en 2020 jaarlijks een subsidie te verstrekken van € 24.600,- aan Stichting Zorg-

stroom voor de uitvoering van TZI. 
 

1083713 Bruikbaarheid 
van openbare 
ruimte 

 Vergunninghoudersparkeren De 
Willem Ruysstraat 

Het college besluit: 
de De Willem Ruysstraat tussen de Aagje Dekenstraat en de Van Dishoeckstraat aan te wij-
zen voor vergunninghouders (zone A). 
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1089357 Veiligheid Openbare orde 
en veiligheid 

Fototentoonstelling Comensha Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de wens van de projectgroep Mensenhandel om de fototentoonstelling 

'Open je ogen voor mensenhandel' in Vlissingen te plaatsen; 
2. een positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van de fototentoonstelling van 

Comensha en de vergunningsaanvraag af te wachten; 
3. een voorkeur uit te spreken voor de plaatsing van de trotters voor CineCity en dit door de 

opsteller van deze notitie, te laten communiceren aan de organisatie. 
 

1089602 Gezond en wel  Rapport Monitoring Sociaal Do-
mein 

Het college besluit: 
1. het tweede rapport Monitoring Sociaal Domein Vlissingen vast te stellen; 
2. het rapport Monitoring Sociaal Domein Vlissingen ter kennisname aan te bieden aan de 

raad middels bijgaande raadsinformatiebrief; 
3. in 2019 het rapport Monitoring Sociaal Domein Vlissingen voort te zetten. 
 

1089662 Gezond en wel Maatschappe-
lijke zorg 

Doorontwikkeling van de Ge-
meentelijke Vervoercentrale 
Zeeland B.V. 

Het college besluit: 
het bestuur van de GVC met bijgaande brief (nr.1090998) te bevestigen dat de noodzaak en 
urgentie van een doorontwikkeling van de GVC wordt onderschreven. 
 

1090414 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

 Verkoop van een strook grond 
gelegen aan de Commandoweg 
aan de Koninklijke Scheldegroep  

Het college besluit: 
tot verkoop aan de Koninklijke Scheldegroep van een strook grond aan de Commandoweg 
voor een prijs van € 8.800 exclusief btw en k.k., alsmede tot het aangaan van een daarvoor 
opgestelde verkoopovereenkomst. 
 

1090705 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

Bouwgrondex-
ploitatie 

Uitwerkingsplan Valkhof, Sou-
burg-Noord 

Het college besluit:  
1. in te stemmen met het ontwerp-uitwerkingsplan Valkhof Oost-Souburg; 
2. de planologische procedure op te starten middels vooroverleg met instanties en vervolgens 

de zienswijzeprocedure; 
3. de vast te stellen besluiten (uitwerkingsplan en omgevingsvergunning 'bouwen') gecoördi-

neerd in procedure te brengen; 
4. bijgevoegde raadsinformatiebrief toe te zenden aan de gemeenteraad. 
 

1091340 De sociale stad  Aanschaf centraal informatiesys-
teem t.b.v. uitvoering Jeugdwet 
en Wet Maatschappelijke Onder-
steuning 

Het college besluit: 
1. met het oog op de noodzakelijke continuïteit van de zorg- en dienstverlening in het kader 

van de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning tijdens de 
overgang van de taken van het samenwerkingsverband Porthos naar de gemeente, en in 
het besef dat daartoe de gemeente hiervoor per 1 januari 2020 o.a. de beschikking moet 
hebben over een informatiesysteem dat deze uitvoering ondersteunt: 
1.1. in afwijking van haar Inkoop- en aanbestedingsbeleid geen meervoudig onderhandse 

aanbesteding te houden om het benodigde kern-informatiesysteem te verwerven; 
1.2. hiervoor een informatiesysteem aan te schaffen identiek aan het systeem dat op dit 

moment door Porthos wordt gebruikt bij het uitvoeren van genoemde taken; 
1.3. de algemeen directeur, als ambtelijk opdrachtgever van het project dat de ontvlechting 

van de taken uit Porthos naar de gemeente begeleidt, opdracht te geven hiervoor een 
overeenkomst van 2 jaar aan te gaan met de leverancier van dit systeem, Pink Rocca-
de; 
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1.4. de kosten uit deze overeenkomst en de andere kosten benodigd om dit systeem tijdig 
operationeel te krijgen en de komende twee jaar te mogen gebruiken, te dekken vol-
gens de paragraaf Wat mag het kosten in dit voorstel; 

2. in te stemmen met de 6e begrotingswijziging college 2019 Toegang WMO en Jeugdzorg; 
3. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Sta-

ten van de provincie Zeeland; 
4. in te stemmen om bijgevoegd O&O-formulier Aanschaf centraal informatiesysteem t.b.v. uit-

voering Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning te verstrekken aan de artikel 12 
inspecteur en de provinciale toezichthouder. 

 
1093184 Bestuur College van 

B&W 
Beantwoording artikel 34 vragen 
inzake geanonimiseerd verslag 
van het stakeholdersoverleg Nol-
lebos – Westduinpark 
 

Het college besluit: 
de artikel 34 vragen van de CDA, POV, PvdA, SGP en VVD conform de conceptbrief te be-
antwoorden. 
 

1079706 Gezond en wel  Toekenning zonder indicatie 
(Wmo) 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het uitvoeren van Thuisbegeleiding zonder Indicatie (TZI) door 
Maatschappelijk Werk Walcheren in 2019 en 2020 ingaande 1 april 2019; 

2. In 2019 en 2020 jaarlijks een subsidie te verstrekken van € 24.600,- aan Stichting 
Zorgstroom voor de uitvoering van TZI. 

3.   de raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
     

 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1092844 Rondvraag 1 09-04-2019: Declaratieformulier reis- en verblijfkos-

ten burgemeester Van den Tillaar over maart 2019 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over maart 2019 
wordt geaccordeerd. 

1093656 Rondvraag 2 09-04-2019: Declaratieformulier reis- en verblijfkos-
ten wethouder Vader over maart 2019 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over maart 2019 wordt geaccor-
deerd. 

1093826 Rondvraag 3 09-04-2019: Declaratieformulier reis- en verblijfkos-
ten wethouder De Jonge over maart 2019 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over maart 2019 wordt geac-
cordeerd. 

1093925 Rondvraag 4 09-04-2019: Declaratieformulier reis- en verblijfkos-
ten wethouder Stroosnijder over maart 2019 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over maart 2019 wordt 
geaccordeerd. 

1094058 Rondvraag 5 09-04-2019: Declaratieformulier reis- en verblijfkos-
ten wethouder Reijnierse over maart 2019 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over maart 2019 wordt ge-
accordeerd. 

1094061 Rondvraag 6 09-04-2019: Declaratieformulier reis- en verblijfkos-
ten wethouder Verhage over maart 2019 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over maart 2019 wordt geac-
cordeerd. 
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1094128 Rondvraag 7 09-04-2019: Beantwoording schriftelijke vragen arti-
kel 34 RvO van fractie SGP inzake ‘De stoppen slaan door op de 
weekmarkt’ 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 RvO van fractie SGP inzake ‘De stoppen slaan 
door op de weekmarkt’ wordt conform vastgesteld. 

 
 

 


