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2103796 Openbare collegebesluitenlijst van 5 april 
2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

2099469, 
2099586, 
2099236 

Bezwaar Maatschappelijk Werk Walcheren 
tegen besluit deelname in buurtteams 

Het college besluit: 
1. overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift van Maatschappelijk Werk 

Walcheren tegen de brief van 19 november 2021 over intrekking van het besluit van 14 april 2021 over de deel-
name in de buurtteams niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. Maatschappelijk Werk Walcheren door middel van een brief (nummer 2099586) te informeren over dit besluit. 
 

2091000, 
2091007, 
2100366, 
2100356, 
2100355 

Herontwikkeling Theo van Doesburgcen-
trum: afsluiten anterieure overeenkomst en 
in procedure brengen (ontwerp) omgevings-
vergunning 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de ontwerp-omgevingsvergunning, de ruimtelijke motivering, het ontwerpbesluit hogere 

waarde en de anterieure overeenkomst m.b.t. de realisatie van 13 appartementen in het Theo van Doesburgcen-
trum (Brouwenaarstraat 2) en de realisatie van 16 bijbehorende parkeerplaatsen op eigen terrein op het adres 
Brouwenaarstraat 4; 

2. de anterieure overeenkomst af te sluiten met de initiatiefnemer; 
3. geen grondexploitatieplan vast te stellen, aangezien het verhalen van de gemeentelijke kosten met betrekking tot 

het initiatief door middel van het sluiten van de anterieure overeenkomst anderszins is verzekerd; 
4. de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarde in procedure te brengen en indien er 

geen zienswijzen worden ingediend – in mandaat te verlenen. 
 

2096761, 
2096372, 
2096765 

Beslissing op bezwaar Stichting Roat tegen 
de beëindiging van de subsidie per 2023 

Het college besluit: 
1. overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften het bezwaar van stichting Roat tegen de brief van 

21 december 2021 niet-ontvankelijk te verklaren; 
2. Stichting Roat door middel van een brief (nummer 2096765) informeren over dit besluit. 
 

2083411, 
2092519, 
2090284, 
2090285 

Taakstelling Artikel 12 2021 Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de rapportage Plan van Aanpak Artikel 12 2021; 
2. in te stemmen met het O&O-formulier ‘Taakstelling Artikel 12 2021’; 
3. in te stemmen met het O&O-formulier ‘Overschot meerkostenregeling 2021 BW, MO, VO’; 
 
de raad bij vaststelling van de jaarrekening 2021 voor te stellen: 
4. in tegenstelling tot het raadsbesluit Bestemmingsreserve Centrumgemeentetaken (765359) de middelen in de mei- 

en decembercirculaire 2021 voor Beschermd wonen (BW), Maatschappelijke opvang (MO) en Vrouwenopvang (VO) 
(totaal       € 704.388 + € 136.612 + € 1.131.145 = € 1.972.145) in te zetten als bijdrage in het tekort Artikel 12 2021; 

5. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en provincie 
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Zeeland als toezichthouder.  
2080970, 
2080945, 
2080946, 
2086236 

Verzoek instemming bestemming Zeeland 
2030 

Het college besluit: 
- kennis te nemen van toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en het instemmingsverzoek van de projectgroep vi-

sie Bestemming Zeeland 2030; 
- niet in te stemmen met dit toekomstbeeld; 
- met een brief aan de projectgroep het besluit te motiveren met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder. 

 
2103258 Huisvesting vluchtelingen Oekraïne (update 

d.d. 7 april 2022) 
Het college besluit: 
1. de capaciteit voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, op basis van de opgave van 2000 per veiligheidsregio, 

begrenzen op 250 plaatsen en bij een hogere opgave deze capaciteit verder uitbreiden in lijn met deze verhouding; 
2. de uitbouw van de capaciteit van het MOB-complex aan de Oostelijke Bermweg geleidelijk uit te voeren in lijn met 

de toestroom van vluchtelingen; 
3. instemmen met de principe afspraak met het COA om de capaciteit van het kazerne complex uit te breiden met 

maximaal 140 plaatsen en de mogelijkheid van verlenging tot uiterlijk 31-12-2022 uit te werken in een bestuursaf-
spraak onder voorwaarde dat het COA de 140 plaatsen eerst beschikbaar houdt voor opvang van Oekraïense 
vluchtelingen gedurende de realisatie van de uitbreiding van het MOB-complex. Hiervoor een definitief bestuurlijk 
akkoord afwachten; 

4. met ingang van vrijdag 8 april tweewekelijks de raad informeren met een nieuwsbrief opvang vluchtelingen Oekra-
ine; 

5. op dit moment niet actief ingaan op het aanbod om een cruise schip in te zetten voor de opvang van vluchtelingen. 
 

2103144, 
2103143, 
2103142, 
2103141, 
2103152, 
2103151, 
2103150 

Afwijken van inkoop- en aanbestedingsbe-
leid t.b.v. FG definitief 

Het college besluit: 
1. een eenmalig enkelvoudige onderhandse opdracht te verstrekken aan Privacy Company B.V. t.b.v. de levering van 

de dienst Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Vlissingen voor periode van 2 jaar met moge-
lijkheid  met 1 jaar te verlengen, dit gekoppeld aan termijn samenwerking; 

2. hiervoor af te wijken van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Vlissingen 2020; 
3. de teamleider Advies te machtigen deze opdracht te verstrekken. 
 

 
2078185, 
2078189 

Vaststelling subsidies 2020 i.v.m. corona-
maatregelen 

Aangehouden. 
 
 

2080154 
2079629 
2079640 
2081865 
 

Bouwstenennotitie Brede aanpak maat-
schappelijke opvang in Zeeland 

Het college besluit: 
1. de Bouwstenennotitie Brede aanpak maatschappelijke opvang in Zeeland vast te stellen; 
2. Een bedrag van € 156.770,- eenmalig beschikbaar te stellen voor de tijdelijke huisvesting (inclusief inrichtingskos-

ten) van bewoners van het jongerenhuis Foyer de Jeunesse in Vlissingen tijdens de verbouw; 
3. Dit bedrag van € 156.770,- te dekken uit de eenmalige rijksbijdrage voor het terugdringen van dak- en thuisloos-

heid van  
      € 2.690.700 (decembercirculaire 2020); 
4.  het CZW bureau de opdracht te verstrekken het bedrag van € 156.770,- middels een incidentele subsidie te verle-

nen aan de zorgaanbieder Juvent; 
5. in te stemmen met het O&O-formulier 'Bouwstenennotitie Brede aanpak maatschappelijke opvang in Zeeland'; 
6. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art. 12 inspecteur, waarbij het 

voorstel met instemming van de provincie Zeeland is voorgelegd. 
7.   het  CZW advies te vragen de post onvoorzien nader te onderbouwen en op basis daarvan als college een  afwe-

ging te maken m.b.t. evt. aanpassing omvang post in relatie tot reserve vorming. 
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2096903, 
2096902 

 Vaststellen addendum bij 
Samenwerkingsovereenkomst NEM 
(KPN)-Gemeente Vlissingen t.b.v. aanleg 
glasvezelnetwerk fase 2 

Het college besluit: 
• het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Vlissingen en NEM (=KPN) c.q. Glas-

poort voor de aanleg van een glasvezelnetwerk fase 2 te sluiten; 
• de portefeuillehouder Openbare ruimte te machtigen om het addendum te ondertekenen; 
• tot het opleggen van geheimhouding op de bijlage 2096902 bij deze nota op grond van artikel 55 lid 1 van de Ge-

meentewet en, in verband met de concurrentiepositie van NEM ten opzichte van andere providers, op grond van 
artikel 10, tweede lid onder g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 

   
2096065, 
2096074 

 Beantwoording vragen Comité Beschermd 
Stadsgezicht Vlissingen inzake Visie 
Arsenaalgebied 

Het college besluit: 
de vragen van het Comité Beschermd Stadsgezicht die aan wethouder De Jonge zijn gesteld per brief te antwoorden. 

    
   
Art.34-vragen / Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 

2100727 Rondvraag 1 12-04-2022: Declaratieformu-
lier reis- en verblijfkosten burgemeester Van 
den Tillaar over maart 2022 
 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over maart 2022 wordt conform geaccordeerd 
 

2101366 Rondvraag 2 12-04-2022: Declaratieformu-
lier reis- en verblijfkosten wethouder De 
Jonge over maart 2022 
 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over maart 2022 wordt conform geaccordeerd 
 

2102524 Rondvraag 3 12-04-2022: Declaratieformu-
lier reis- en verblijfkosten wethouder Verha-
ge over maart 2022 
 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over maart 2022 wordt conform geaccordeerd. 
 

2103288 Rondvraag 4 12-04-2022: Declaratieformu-
lier reis- en verblijfkosten wethouder 
Stroosnijder over maart 2022 
 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over maart 2022 wordt conform geaccordeerd. 
 

2100720 Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 
PSR m.b.t verbod zonder handhaving van 
Visvlietstraat 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van PSR m.b.t verbod zonder handhaving van Visvlietstraat wordt conform 
vastgesteld. 
 
 

2097030, 
2098745 
 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 
de SP m.b.t compensatie energierekening 
800 euro 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van de SP m.b.t compensatie energierekening 800 euro wordt conform 
vastgesteld. 

2102736, 
2091809 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 
de VVD/SGP m.b.t. parkeren in het centrum 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van de VVD/SGP m.b.t. parkeren in het centrum wordt conform vastgesteld 
met inachtneming van de aangegeven aanpassing. 

 
2103331 Raadsplanning (07-04-2022) 

 
Raadsplanning wordt conform vastgesteld met inachtneming van de aangegeven aanpassing. 

 




