OPENBARE BESLUITENLIJST
collegevergadering d.d. 13 april 2021
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

Omschrijving

Besluit/Raadsvoorstel

Openbare besluitenlijst collegevergadering van 6 april 2021

In collegebesluit 1298508 (Procesbesluit schadevergoedingsverzoek) wordt de tekst vervangen door: ‘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.’.
Met deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld.

Openbare parafenbesluitenlijst
van 7 april 2021

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

1300036

Aantrekkelijke Uitbreiding gft-voorziening hoogstad
bouw

Het college besluit:
1. tot de gefaseerde uitbreiding van de gft-verzamelcontainers bij hoogbouw;
2. tot vaststelling van de procedure en richtlijnen gft-verzamelcontainers;
3. de eerste twee fasen in te zetten als proefperiode, zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 4 van het Algemeen Aanwijzingsbesluit 2005.

1298645

Leefbaarheid

1299263

Aantrekkelijke Reactie achterbanraadpleging
stad
Zeeuwse Omgevingsvisie

1298819

Aantrekkelijke Wijzigen tenaamstelling anterieu- Het college besluit:
stad
re overeenkomst windturbines
in te stemmen met het verzoek van Koninklijke Schelde Groep B.V. en Schelde Windenergie B.V. om de tenaamKSG/Schelde Windenergie B.V.
stelling van de anterieure overeenkomst m.b.t. het oprichten van twee windturbines te wijzigen van Koninklijke
Schelde Groep B.V. naar Schelde Windenergie B.V.

1300573

Leefbaarheid

Vaststellen raadsvoorstel over de Het college besluit:
Kwaliteitsverordening vergunhet raadsvoorstel over de Kwaliteitsverordening vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
ningverlening, toezicht en hand- Vlissingen 2021 vast te stellen.
having omgevingsrecht Vlissingen 2021

Maatregelen regulering drukte
Boulevards zomerperiode 2021

Het college besluit:
- in te stemmen met bijgevoegde gezamenlijke brief van gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg op de achterbanraadpleging voorontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie en voorontwerp Zeeuwse Omgevingsverordening;
- de raad middels een raadsinformatiebrief hierover te informeren.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de specifieke maatregelen ter regulering van de drukte op de boulevards in relatie tot en
gedurende de van rijkswege van toepassing zijnde maatregelen ter beheersing van het Covid 19 virus;
2. een breder pakket van maatregelen uit te werken rondom verkeersmaatregelen, communicatie en handhaving
-1-

in relatie tot het reguleren van de drukte op de boulevards en deze vast te laten stellen door de burgemeester;
3. kennis te nemen van het bijgevoegde structurele aanwijzingsbesluit tot afsluiting van de boulevards Evertsen
en Bankert bij zomerse dagen (25 +°C );
4. in te stemmen met de werkwijze van de burgemeester om te besluiten tot incidentele afsluiting van de boulevards op andere dagen, op basis van het in de nota weergegeven proces;
5. de uitvoering volgens het nog op te stellen draaiboek voor akkoord te laten aan de burgemeester als bevoegd
gezag voor wat betreft het besluit tot inzet van de aanwijzingsbesluiten op grond van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19;
6. tot het opheffen van de aanwijzingsbesluiten en de bijbehorende uitvoering volgens het draaiboek, na opheffing
van de Tijdelijke wet maatregelen Covid 19;
7. de gemeenteraad middels een door de burgemeester vast te stellen raadsinformatiebrief te informeren;
8. aanvullend een persbericht uit te sturen.
1300566

Bestuur

Voorstel Strategische Visie

Het college besluit:
de uitgeschreven thema's van de Strategische Visie vrij te geven voor de tweede participatieronde.

1299332

Bestuur

Concept-jaarrekening 2020

Het college besluit:
- de concept jaarrekening 2020 vast te stellen en ter beoordeling aan de accountant Deloitte aan te bieden;
- kennis te nemen van het tijdpad inzake de jaarrekening 2020;
- de voorgestelde resultaatbestemmingen vast te stellen m.b.t.:
Revitalisering accommodaties (zie aanvullende toelichting)
€ 405.650
Machinefabriek, niet afgedekt uit de voorzieningen grondexploitaties
€ 1.250.000
Onvoorzien 2021 (is reeds verbruikt)
€ 230.000
Coronagelden 2020 (overschot conform financieel positie jaarrekening 2020)
incl. werken in post coronatijd
€ 1.251.000
Landgoedontwikkeling, zuidelijk deel MARKAZ-terrein (zie aanvullende toelichting) Bedrag invullen
Effecten post corona sociaal domein
Bedrag invullen
en hierbij de ontbrekende bedragen ter definitieve vaststelling college voor te leggen.

1291565

Aantrekkelijke Aanvragen Steunfonds Cultuur
stad
Vlissingen

Het college besluit:
1. het beoordelingsprotocol Steunfonds Cultuur Vlissingen vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd ontwerp;
2. de steunverleningen tot een bedrag van € 350.700,91 vast te stellen conform de opgave vermeld in bijlage II,
indien wordt ingestemd met conclusie b van het aanvullend advies;
3. gevraagde steun niet te verlenen aan twee aanvragers van het Steunfonds, zoals is aangegeven in bijlage IV;
4. alle aanvragers te berichten conform bijgaande ontwerp-brieven;
5. de raad te informeren over de steunverlening vanuit het Steunfonds Cultuur Vlissingen overeenkomstig bijgevoegde raadsinformatiebrief;
6. de begrotingswijziging voor het vrijgeven van de stelpost Bestuur waar het beschikbare bedrag € 368.000 is
opgenomen, te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2021;
7. de aan het Steunfonds Cultuur Vlissingen toe te voegen Compensatiepakket cultuur coronacrisis 2021 tot een
bedrag van € 201.000 (na goedkeuring raad d.d. 15 april 2021 in kader verwerking decembercirculaire) voor
een deel in te zetten om financieel risicovolle activiteiten (vanwege de coronacrisis) in de culturele sector in
Vlissingen dit jaar mogelijk te maken.

13 april 2021
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Rondvragen
Reg.nr.

Onderwerp

Besluit/Raadsvoorstel

1301226

Rondvraag 1 13-04-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie POV en CDA inzake visie Spuikom in relavan fractie POV en CDA inzake visie Spuikom in relatie tot vertie tot verbeelding Buro MAAN 2018 wordt conform vastgesteld.
beelding Buro MAAN 2018

1301236

Rondvraag 2 13-04-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie D66 inzake erkenning leed Molukse gevan fractie D66 inzake erkenning leed Molukse gemeenschap
meenschap wordt conform vastgesteld.

1301262

Rondvraag 3 13-04-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over maart 2021

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

1301352

Rondvraag 4 13-04-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over maart 2021
Rondvraag 5 13-04-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO
van fractie CDA inzake complexgewijze huisvesting (inter) nationale werknemers Lammerenburg

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over maart 2021 wordt conform geaccordeerd.
De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie CDA inzake complexgewijze huisvesting
(inter)nationale werknemers Lammerenburg wordt conform vastgesteld.

1301694
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