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Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
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Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

   Openbare besluitenlijst college-
vergadering van 7 mei 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1096942 Gezond en wel  Herpositionering OGGz-netwerk Het college besluit: 
1. tot het herpositioneren van het OGGz-netwerk door het integreren van de regie daarvan in 

de nieuwe lokale toegang per 1 januari 2020; 
2. Orionis Walcheren per 01-01-2020 als nieuwe partij uit te nodigen toe te treden; 
3. de verdere uitwerking neer te leggen bij beleidsmedewerkers Sociaal Domein onder leiding 

van de projectleider die zich bezighoudt met de inrichting van de nieuwe lokale toegang per 
1 januari 2020. 

 
1096995 Gezond en wel  Implementatie procedure zorg-

maatregel (ZM) Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg 
(WvGGZ) 

Het college besluit: 
1. de lokale toegang open te stellen voor meldingen ex artikel 5:1 en 5:2, eerste lid van de 

WvGGZ; 
2. het verkennend onderzoek ex artikel 5:2, tweede lid van de WvGGZ te beleggen bij de loka-

le toegang; 
3. de wijze van invulling van de verplichting tot het overleggen van een medisch advies en het 

horen van betrokkene verder te onderzoeken en de voor- en nadelen van samenwerking op 
deze onderdelen op Walchers of Zeeuws niveau in kaart te brengen; 

4. de verdere uitwerking van beslispunt 1 tot en met 3 neer te leggen bij de beleidsadviseurs 
Sociaal Domein onder leiding van de projectleider die zich bezighoudt met de inrichting van 
de nieuwe lokale toegang per 1 januari 2020. 

 
1096952 Gezond en wel  Implementatie procedure crisis-

maatregel (CM) Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg 
(WvGGZ) 

Het college besluit: 
1. de lokale toegang open te stellen voor meldingen ex artikel 7:1 van de WvGGZ; 
2. de wijze van invulling van de verplichting tot het overleggen van een medisch advies en het 

horen van betrokkene verder te onderzoeken en de voor- en nadelen van samenwerking op 
deze onderdelen op Walchers of Zeeuws niveau in kaart te brengen; 

3. de taken neergelegd in de artikelen 7:1, derde lid (opvragen medisch advies), 7:1, vierde lid 
(opvragen informatie bij officier van justitie) en de artikelen 7:2, tweede, derde, vijfde en 
zesde lid te beleggen bij de nieuwe lokale toegang; 

4. de verdere uitwerking van beslispunt 1 tot en met 3 neer te leggen bij de beleidsadviseurs 
Sociaal Domein onder leiding van de projectgroep die zich bezighoudt met de inrichting van 
de nieuwe lokale toegang per 1 januari 2020. 
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1078964 Ruimtelijk on-
twikkelen 

Bestemmings-
plannen 

Vaststellen bestemmingsplan 
'Zorgcomplex Philadelphia, Oost-
Souburg' 

Het college besluit: 
1. tot het vaststellen van hogere waarden o.g.v. de Wet geluidhinder voor wegverkeerslawaai 

t.a.v. het zorgcomplex Philadelphia Oost-Souburg; 
2. de raad voor te stellen tot: 

- het, ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp, ongewijzigd vaststellen van het be-
stemmingsplan 'Zorgcomplex Philadelphia, Oost-Souburg'; 

- het langs elektronische weg en in analoge vorm vaststellen van het bestemmingsplan 
'Zorgcomplex Philadelphia, Oost-Souburg', als vervat in de bestandenset met planidentifi-
catie NL.IMRO.0718.BPOS05-VG01; 

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

 
1094096 De culturele 

stad 
Accommoda-
ties 

Sloop accommodaties Ridder-
spoorlaan 2 
 

Aangehouden. 

1096166 Bestuur  Vrijgeven geld voor terugdringen 
overlast kamerverhuurpanden 

Het college besluit: 
a. akkoord te gaan met de tijdelijke uitbreiding van de formatie met 1fte toezichthouder BRP 

(team Publiekszaken en Subsidies) en 1 fte handhaver bouw- en woningtoezicht (team Ver-
gunningen, Toezicht en Handhaving) t/m 2020; 

b. akkoord te gaan met de structurele uitbreiding van de formatie met 1fte juridisch adviseur 
handhaving (Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving); 

c.  de voorgestelde uitbreiding te dekken vanuit de in de begroting opgenomen reservering; 
d. akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging. 
 

1098274 De culturele 
stad 

Accommoda-
ties 

Jaarrekening 2018 Stadsgewes-
telijk Zwembad Vastgoed BV  

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de jaarrekening 2018 en van de goedkeurende accountantsverklaring; 
2. goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2018; 
3. in te stemmen met decharge van het bestuur voor het in 2018 gevoerde beleid; 
4. de portefeuillehouder opdracht te verlenen het collegebesluit te verwoorden in de AvA. 
 

1100600 Ruimtelijk on-
twikkelen 

Bouwgrondex-
ploitatie 

MSV B.V. tijdelijke verhuur grond 
Eerste Binnenhaven 

Het college besluit: 
1. aan Maritime Support Vlissingen B.V. (MSV) een kavel grond aan de Eerste Binnenhaven 

tijdelijk tot 1 april 2020 te verhuren voor het plaatsen van kantoorunits met parkeerplaatsen; 
2. voor de onder punt 1 genoemde verhuur de bijgevoegde concepthuurovereenkomst af te 

sluiten en te ondertekenen. 
 

1098574 De lerende stad  Opnemen islamitische school in 
het Plan van Scholen 

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen: 
1. op aanvraag van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs een islamitische school op te ne-

men in het Plan van Scholen 2020-2023 Vlissingen; 
2. het Plan van Scholen 2020-2023 Vlissingen vast te stellen; 
3. college nader te informeren m.b.t. gevolgen onderwijshuisvesting overige locaties. 

 
1098578 Toerisme en 

economie 
Economische 
ontwikkeling 

Kenniswerf, collegeopdracht Het college besluit: 
de collegeopdracht voor het project Kenniswerf vast te stellen en te accorderen. 
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1098939 Ruimtelijk on-
twikkelen 

 Beslissing op het bezwaarschrift 
Jacoba van Beierenweg 46 

Het college besluit: 
het bezwaarschrift inzake het niet aanvragen van een bijdrage aan het Rijk voor de locatie Ja-
coba van Beierenweg 46, conform het advies van de commissie bezwaarschriften niet-
ontvankelijk te verklaren. 
 

1099530 Gezond en wel Jeugd Incidentele instandhoudingsbij-
drage residentiele voorziening 
jeugd Emergis 2018 

Het college besluit: 
1. in te stemmen voor het jaar 2018 nogmaals een instandhoudingsbijdrage residentiele voor-

ziening jeugd 2018 van € 79.596 aan Emergis te verstrekken; 
2. deze bijdrage te dekken uit het budget Zorg In Natura (ZIN) bij de Inkooporganisatie Jeugd-

hulp Zeeland (IJZ). 
 

1100413 Ruimtelijk on-
twikkelen 

Bouwgrondex-
ploitatie 

Presentatie 1e herziening 2019 
grondexploitaties 

Het college besluit: 
kennis te nemen van de presentatie 1e herziening 2019 grondexploitaties, inclusief het sepa-
rate deel over de Dokbrug ter gelijke presentatie met machtiging portefeuillehouder vaststel-
ling definitieve presentatie. 
 

1079235 Ruimtelijk on-
twikkelen 

Bestemmings-
plannen 

Vaststellen bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan '3 woningen 
Driewege/Kromwegesingel' 

Het college besluit: 
1. het gedeeltelijk tegemoet komen aan de zienswijze, zoals aangegeven in de bij dit besluit 

behorende ''Antwoordnota ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden Wet ge-
luidhinder 3 woningen Driewege/Kromwegesingel''; 

2. het, ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp, gewijzigd vaststellen van het besluit ho-
gere waarden op grond van de Wet geluidhinder voor drie woningen aan de Driewege; 

3. het niet tegemoet komen aan de zienswijze zoals aangegeven in de bij dit besluit behoren-
de ''Antwoordnota Ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van 1 woning aan de 
Driewege''; 

4. het, ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp, ongewijzigd vergunnen van de aan-
vraag omgevingsvergunning voor de bouw van 1 woning aan de Driewege; 

5. het aangaan van de bijgevoegde koop- en ontwikkelovereenkomst met Y.C. de Rijke Pro-
jectontwikkeling; 

6. de raad voor te stellen tot: 
- het gedeeltelijk tegemoet komen aan de zienswijze, zoals aangegeven in de bij dit besluit 

behorende ''Antwoordnota ontwerp bestemmingsplan 3 woningen Driewege/ Kromwege-
singel''; 

- het, ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp, gewijzigd vaststellen van het bestem-
mingsplan ''3 woningen Driewege/Kromwegesingel''; 

- het langs elektronische weg en in analoge vorm vaststellen van het bestemmingsplan 
“3 woningen Driewege/Kromwegesingel'', als vervat in de bestandenset met planidentifica-
tie NL.IMRO.0718.BPOS06-VG01; 

- het niet vaststellen van een exploitatieplan; 
- de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren; 
- het ongewijzigd vaststellen van het beeldkwaliteitsplan ''3 woningen Driewege/ Kromwe-

gesingel'' en deze onderdeel te laten uitmaken van de welstandsnota. 
 

1102752 De culturele 
stad 

 Aanbieden van de raadsinforma-
tiebrief omtrent het voorgenomen 

Het college besluit: 
de raad te informeren omtrent het voorgenomen besluit om over te gaan tot het overbrengen 
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besluit de archief taken over te 
dragen aan het Zeeuws Archief 

van de archief taken naar het Zeeuws Archief middels een dienstverleningsovereenkomst. 
Alsmede de voortgang van het proces. 
 

1101523 Bestuur  Kennisname van de stand van 
zaken over de opvolging aanbe-
velingen accountant over de ma-
nagementletter 2018 
 

Het college besluit: 
kennis te nemen van de voortgang op de opvolging aanbevelingen accountant management-
letter 2018  
 

1099531 Toerisme en 
economie 

Economische 
ontwikkeling 

Impuls Zeeland: Algemene Ver-
gadering van Aandeelhouders dd 
16 mei 2019 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het concept-jaarverslag 2018 van Impuls; 
2. akkoord te gaan met de concept-jaarrekening 2018 van Impuls; 
3. kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2018 van IFZ; 
4. bestuur en raad van commissarissen van Impuls te déchargeren voor gevoerd bestuur res-

pectievelijk gehouden toezicht inzake Impuls; 
5. kennis te nemen van de brief inzake indexering bijdrage aandeelhouders Impuls; 
6. ermee in te stemmen dat wethouder De Jonge een volmacht (zie bijgevoegd document 

1099433) geeft aan de beleidsmedewerker economie - deelnemingen en maritieme zaken, 
en deze ondertekent, om daarmee de besluiten van het college en de ambtelijke overwe-
gingen uit de onderhavige nota kenbaar te maken tijdens de AvA van Impuls van 16 mei 
2019. 

 

 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1102296 Rondvraag 1 14-05-2019 - Beantwoording schriftelijke vragen artikel 

34 fractie SGP inzake "natuur-inclusief bouwen" 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 fractie SGP inzake "natuur-inclusief bouwen" 
wordt conform vastgesteld. 

1102734 Rondvraag 2 14-05-2019: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Verhage over april 2019 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over april 2019 wordt geac-
cordeerd. 

1102743 Rondvraag 3 14-05-2019: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Reijnierse over april 2019 

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

 
 


