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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 3 april 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
N.a.v. besluit nr. 818957: bijlage Regiovisie is openbaar. 
 

840049 Toerisme en 
economie 

Stranden Overeenkomst hellingbaan 
Badstrand 

Het college besluit: 
Tot het sluiten van een overeenkomst voor het gebruik en beheer van de hellingbaan naar het 
Badstrand met Pier 7 OG B.V. 
 

839582 De lerende stad  Ondersteuningsplan Kind op 1 Aangehouden voor aanpassing. 
 

837108 Toerisme en 
economie 

Economische 
ontwikkeling 

Abonnement 3 jaar City Traffic 
bezoekerstelsysteem binnen-
stad Vlissingen 
 

Aangehouden: 
 

842274 Algemene dek-
kingsmiddelen 

 Verstrekken Iv3-aangifte 1e 
kwartaal 2018 

Het college besluit: 
Akkoord te gaan met de Iv3-aangifte over het 1e kwartaal 2018. 
 

839490 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

Stelpost 
Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Bestemmingsplan Westduin - 
wijziging bestemming perceel 
Galgeweg 9A 

Het college besluit: 
De gemeenteraad overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel voor te stellen om met toepassing van 
voornoemde regeling de bouw van een woning op het perceel Galgeweg 9A mogelijk te maken on-
der de voorwaarden: 
1. dat ook de gemeente Hulst aan alle randvoorwaarden voldoet van de "Ruimte voor Ruimte" re-

geling, hetgeen inhoudt dat bestemmingsplanmatig gewaarborgd is/wordt dat heroprichting van 
de gesloopte gebouwen in Hulst wordt voorkomen; 

2. dat alle kosten voor rekening van de initiatiefnemer komen; 
3. dat de eventuele planschade afgewenteld wordt op de initiatiefnemer; 
4. dat de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de realisering van de woning, zoals in het ad-

vies genoemd, uitgangspunt vormen voor de toetsing van het nog in te dienen bouwplan. 
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835898 Bruikbaarheid 
van openbare 
ruimte 

Openbaar 
groen 

Ontheffing aanbrengen voor-
werpen in of aan bomen 

Het college besluit: 
In te stemmen met de in de bijlage omschreven voorwaarden waaronder ontheffing verleend kan 
worden voor het aanbrengen van sfeerverlichting in gemeentelijke bomen. 
 

822903 Bruikbaarheid 
van openbare 
ruimte 

 Bewonersparticipatie Het college besluit: 
- In te stemmen met een vereenvoudigde versie van de gebruikersovereenkomst voor openbaar 

groen ter vervanging van de reeds bestaande overeenkomst; 
- in te stemmen met de nieuwe regels die gelden voor boom- en geveltuintjes. 
 

842537 Gezond en wel Jeugd Ontwikkelingen kosten jeugd-
hulp 1e kwartaal 2018 

Het college besluit : 
1. Kennis te nemen van de informatie over de kostenontwikkeling in de jeugdhulp zoals be-

schreven in de 1e kwartaalrapportage 2018 en deze via de reguliere pc cyclus de raad aan te 
bieden. 

2. overdrachtsdocument ter beschikking raad te stellen. 
 

828285 Bestuur  Collegeverklaring ENSIA Het college verklaart: 
Dat bij gemeente Vlissingen op 31 december 2017 de interne beheersingsmaatregelen in opzet en 
bestaan voldoen aan de geselecteerde normen inzake DigID en Suwinet. 
Voor de in de bijlage genoemde afwijkingen betreffende Suwinet en DigiD zal een verbeterplan 
worden opgesteld. 
Via rib aan raad verantwoording af te leggen over informatie veiligheid (mandaat vaststelling porte-
feuillehouder). 
 

839625 Bestuur  Exposities in het Stadhuis Het college besluit: 
- Om een hoek van de centrale hal van het Stadhuis gratis beschikbaar te stellen voor tentoonstel-

lingen en exposities aan verenigingen, stichtingen en scholen uit de gemeente Vlissingen; 
- hiervoor de bijgevoegde regels vast te stellen. 
 

839762 Bestuur  Nieuwe regeling melding ver-
moeden misstanden gemeente 
Vlissingen 2018 

Het college besluit: 
1. De Regeling melden vermoeden misstanden gemeente Vlissingen 2018 vast te stellen; 
2. de Regeling melding vermoeden misstanden gemeente Vlissingen zoals vastgesteld op 24 no-

vember 2014 in te trekken. 
 

839566 Bestuur  Standpunt Generatiepact /  
pensioencompensatie 

Het college besluit: 
1. Geen Generatiepact in te stellen; 
2. medewerkers die op eigen verzoek minder gaan werken niet te compenseren in hun pensioen-

opbouw; 
3. dit standpunt via bijgevoegde brief aan het Georganiseerd Overleg mee te delen; 
4. medewerkers vanaf 60 jaar via PROambt te ondersteunen met pensioenplanningsgesprekken. 
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Informatie: 

Reg.nr Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
842877 Info 1 10-04-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wet-

houder Vader 05-03- t/m 26-03-2018 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader 05-03- t/m 26-03-2018 wordt aan-
gehouden i.v.m. aanvulling. 

843248 Concept-beantwoording art. 34 vragen CDA inzake Arsenaalplein 
e.o. 
 

De portefeuillehouder wordt gemandateerd de concept-beantwoording art. 34 vragen CDA inzake 
Arsenaalplein e.o. definitief vast te stellen. 

843264 Info 3 10-04-2018: Concept-beantwoording art. 34 vragen CDA 
inzake oud papier 

De portefeuillehouder wordt gemandateerd de concept-beantwoording art. 34 vragen CDA inzake 
oud papier definitief vast te stellen. 
 

843268 Info 4 10-04-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten bur-
gemeester Van den Tillaar 01-03- t/m 30-3-2018 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar 01-03- t/m 30-3-2018 
wordt geaccordeerd. 

843286 Info 5 10-04-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wet-
houder De Jonge 02-03- t/m 22-03-2018 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge 02-03- t/m 22-03-2018 wordt 
geaccordeerd. 

 
 


