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Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders A. Vader, J.L. Reijnierse, E. Verhage, S. Stroosnijder 
Gemeentesecretaris M. van Vliet 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
 
Afwezig: 
Wethouder J. de Jonge 
 
Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst collegevergadering 
van 4 mei 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

  Openbare parafenbesluitenlijst van  
6 mei 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1305766 Aantrekkelijke 
stad 

Voorbereidingsbesluit Scheldekwartier 2021 Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. te verklaren, dat op grond van artikel 3.7, lid 1 van de Wet Ruimtelijke ordening, een bestem-

mingsplan wordt voorbereid voor het plangebied Scheldekwartier, overeenkomstig de bij dit  
besluit behorende verbeelding met het planidentificatienummer NL.IMRO.0718.VBSK12-VG01; 

2. te bepalen dat het verboden is het feitelijk gebruik van gronden en bouwwerken, zoals dat be-
stond op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, te wijzigen in een ander gebruik, 
waaronder ook wordt verstaan wijziging in omvang of intensiteit, indien de bij dit besluit aan-
gewezen gebieden minder geschikt worden voor de verwezenlijking van de bij het in voorbe-
reiding zijnde bestemmingsplan te geven bestemming; 

3. te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kunnen afwijken van dit 
verbod, mits het voorgestane gebruik niet in strijd is met het geldende planologische beleid c.q. 
het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan; 

4. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie. 
 

1295169 Aantrekkelijke 
stad 

Zienswijze op burgerinitiatief SBBN visie Nol-
lebos 

Het college besluit: 
In te stemmen met de verzending van de raadsinformatiebrief (Verseonnummer: 1156345/ 
1295642) met daarin de zienswijze op de Visie Nollebos van SBBN. 
 

1305563 Aantrekkelijke 
stad 

Vaststelling bestemmingsplan 'Scheldekwar-
tier, Timmerplein' en besluitvorming omge-
vingsvergunning Zeelandtoren en C-Dock 

Het college besluit: 
1. tot het vaststellen van hogere waarden als gevolg van wegverkeerslawaai en industrielawaai 

op grond van artikel 110a van de Wet Geluidhinder voor het project Timmerplein (document-
nrs. 1305569, 1305570, 1290235, 1305571); 

2. de omgevingsvergunning voor het bouwen van de Zeelandtoren en C-Dock behorend tot het 
project 'Timmerplein' te verlenen na vaststelling van het bestemmingsplan '' Scheldekwartier, 
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Timmerplein''. 
 
de raad voor te stellen tot: 
3. het, ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerpbestemmingsplan, ongewijzigd vaststellen 

van het bestemmingsplan 'Scheldekwartier, Timmerplein'' (documentnrs 1285770, 1285771, 
1285772, 1305572); 

4. het langs elektronische weg en in analoge vorm vaststellen van het bestemmingsplan 'Schel-
dekwartier, Timmerplein', als vervat in de bestandenset met planidentificatie 
NL.IMRO.0718.BPSN10-VG01; 

5. het niet vaststellen van een exploitatieplan; 
6. de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren. 

    
1301495 Bestuur Actualiseren verordening Basisregistratie per-

sonen (BRP)  
Het college besluit de raad voor te stellen: 
De 'Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlissingen 2021' vast te stellen 
onder gelijktijdige intrekking van de 'Verordening basisregistratie personen' uit 2014. 

    
1306064 Aantrekkelijke 

stad 
Raadsinformatiebrief strategische visie Het college besluit: 

1. De raadsinformatiebrief 'Thema's strategische visie voor participatieronde reflectie' te ver-
sturen. 

 
1300489 Bestuur 70 jaar Molukkers in Nederland en jubileum 

stedenband 
Het college besluit: 
1. In 2021 aandacht te besteden aan de herdenking '70 jaar Molukkers in Nederland' en in dat 

kader de Reizende Expositie '70 jaar Molukkers in Nederland' van 21 september 2021 tot 21 
oktober 2021 naar Vlissingen te laten komen, onder voorbehoud dat dit kan binnen de dan gel-
dende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus; 

2. Voor de Reizende Expositie € 5.500 beschikbaar te stellen aan Media Luna voor het beschik-
baar stellen van de expositie waarvan € 5.000 gedekt wordt uit het budget internationale sa-
menwerking en € 500 gedekt wordt vanuit het representatiebudget.  

3. Daarbij ook aandacht te besteden aan het 25-jarige bestaan van de stedenband Vlissingen-
Ambon en het 20-jarige bestaan van de Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon (SSVA); 

4. In overleg te treden met de Stichting Mae Uku, de Molukse wijkraad Oost-Souburg en de 
SSVA over de (nadere) invulling van hetgeen geformuleerd is onder dictumpunt 1 en tevens in 
overleg te treden met de SSVA over de (nadere) invulling van hetgeen is geformuleerd onder 
dictumpunt 3; 

5. De SSVA een passend cadeau aan te bieden vanwege haar 20-jarige bestaan. 
 

1301306 Sociale sa-
menhang 

Vaststellen beleidskaders nieuwe Wet Inbur-
gering Nieuwkomers gemeente Vlissingen 

Aangehouden. 
 

 
1305808 Leefbaarheid Beslissing op bezwaar huurbetaling 2020 en 

continuering huurvordering betreffende de 
gehuurde accommodatie Falckstraat 2. 

Het college besluit: 
1. Overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften, het bezwaarschrift niet ont-

vankelijk te verklaren (Verseonnr. 1906340). 
 

1302308 Aantrekkelijke 
stad 

Concept strategie en organisatievorm City-
marketing Vlissingen 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de concept strategie en organisatievorm voor Citymarketing Vlissingen; 
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2. Dit concept voor feedback voor te leggen aan de betrokken stakeholders die in een eerder sta-
dium mee hebben gedacht. 

 
1307140 Bestuur Verlenen mandaat voor operationele AVG-

bevoegdheden 
Het college besluit: 
1. De in dit voorstel genoemde operationele AVG-bevoegdheden te mandateren aan de advi-

seurs A en B van de directie Bedrijf en Beheer (team Intern Advies), Cora Arts en Bas Beken-
kamp van de Privacy Company (externe functionarissen gegevensbescherming) en de advi-
seurs B van de directie dienstverlening (team WMO en Jeugd).  

2. Voor zover dit betreft het mandaat om namens het college besluiten te nemen op verzoeken 
om inzage in (eigen) persoonsgegevens dat mandaat met terugwerkende kracht tot 1 maart 
2021 te verlenen. 

 
1303225 Leefbaarheid Voortzetting Zeeuwse samenwerking energie 

2021-2024 / Eenmalige extra bijdrage uitvoe-
ringsplan RES 1.0 2021-2014 

Het college besluit: 
1. De Zeeuwse gemeentelijke samenwerking op het gebied van energie in de periode 2021 tot en 

met 2024 voort te zetten; 
2. Als gevolg van het besluit onder punt 1, akkoord te gaan met de hiervoor benodigde verhoging 

van de Vlissingse structurele bijdrage met € 16.100, - tot € 36.344,- per jaar. 
3. Akkoord te gaan met een eenmalige verhoging van de Vlissingse bijdrage in 2021 aan de RES 

van €5.000,- zodat dit jaar volledig uitvoering kan worden gegeven aan de doelstellingen bin-
nen het uitvoeringsplan RES 1.0 2021-2024. 

4. Als voorwaarde bij de accordering onder punt 3 te stellen dat de partnerorganisaties, het Wa-
terschap, de Provincie en Enduris een vergelijkbare extra bijdrage doen. 

5. In te stemmen met de bijgevoegde 1e begrotingswijziging College 2021 waarmee het benodig-
de budget van € 21.100,- ( €16.100,- + €5.000,-) dat onderdeel uitmaakt van de stelpost 4008-
608410 (nog in te delen lasten-klimaat en energie), hiermee beschikbaar komt. 

 
 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp  

1306997 Rondvraag 1 11-05-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder 
De Jonge over april 2021 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over april 2021 
wordt conform geaccordeerd. 

1307132 Rondvraag 2 11-05-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
burgemeester Van den Tillaar over april 2021 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over 
april 2021 wordt conform geaccordeerd. 

1307830 Rondvraag 3 11-05-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie 
LPV inzake strandhuisjes Nollestrand 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie LPV inzake strandhuisjes 
Nollestrand conform vastgesteld. 

 




