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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 Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

     
   Openbare besluitenlijst college-

vergadering van 14 mei 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1103575 Bestuur  Kadernota 2020 In de collegevergadering van 23 mei a.s. definitief vast te stellen. 
 

1087477 De lerende stad Onderwijs-
huisvesting 

Intrekken beschikking aanvraag 
huisvestingsvoorziening onder-
wijs 2019 

Het college besluit: 
1. Het op 23-10-2018 vastgestelde Programma 2019 huisvesting voorzieningen onderwijs in te trek-

ken als gevolg van het intrekken van de aanvraag voor uitbreiding van de Ichtusschool van de 
Stichting Onze Wijs; 

2. de op 25-10-2018 afgegeven beschikking aan de Stichting Onze wijs in te trekken en het school-
bestuur hiervan in kennis stellen; 

3. de op 25-10-2018 opgelegde beschikking tot vordering van een lokaal in de Frans Naerebout-
school in te trekken en het schoolbestuur hiervan in kennis stellen; 

4. de overige schoolbesturen te informeren over het ingetrokken Programma 2019. 
 

1100370 Veiligheid  Convenant aanpak drugscrimi-
naliteit Zeeland 2019-2022 

Het college besluit: 
Het convenant 'aanpak drugscriminaliteit Zeeland -West Brabant 2019-2022' aan te gaan. 
 

1101376 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

Stelpost 
Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Voorbereidingsbesluit Schelde-
kwartier 

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.VBSK10-VG01; 

2. te bepalen dat het verboden is het feitelijk gebruik van gronden en bouwwerken, zoals dat bestond 
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 aangewezen gebie-
den minder geschikt worden voor de verwezenlijking van de bij het in voorbereiding zijnde be-
stemmingsplan 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. 
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1103277 Gezond en wel  Onderzoek door Inspectie Toe-
zicht Sociaal Domein (TSD) 
naar hulp in het lokale netwerk 
na Veilig Thuis en voortgang 
uitvoering Verbeterplan Casus 
Zeeland 

Het college besluit: 
1. Het rapport Het lokale netwerk na Veilig Thuis Vlissingen voor kennisgeving aan te nemen; 
2. de aanbevelingen van de TSD op te pakken via uitvoering van het Verbeterplan Casus Zeeland; 
3. het Verbeterplan gemeenten Middelburg, Vlissingen, Veere daartoe uit te breiden met Maatregel 

3.3 Herijken van de toegang bij veiligheidsrisico: risicotaxatie instrument; 
4. kennis te nemen van de voortgangsrapportage voor het Verbeterplan; 
5. toezicht Sociaal Domein met een brief te informeren over uw besluit; 
6. de raad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief. 
 

1101863 Bruikbaarheid 
van openbare 
ruimte 

 Uitvoering motie Steenbreek 
met raadsinformatiebrief 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de aangenomen motie 'Steenbreek'; 
2. uitvoering te geven aan de motie middels bijgevoegde raadsinformatiebrief met machtiging porte-

feuillehouder vaststelling definitieve brief. 
 

1101711 Gezond en wel Maatschap-
pelijke zorg 

Raadsinformatiebrief over het 
contracteren van twee leveran-
ciers van hulpmiddelen (Wmo) 
  

Het college besluit: 
De portefeuillehouder te machtigen bijgaande brief met nummer 1101769 definitief vast te stellen en 
de raad te informeren over de voor gebruikers van hulpmiddelen (Wmo) relevante veranderingen. 
 

1099032 Gezond en wel Jeugd Plan Zeeuwse Huisartsenorga-
nisatie preventieve inzet jeugd 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het plan "Praktijkondersteuner GGZ met aandachtsgebied jeugd (18-)" van de 

Zeeuwse Huisartsencoöperatie (ZHCO) voor het jaar 2019; 
2. € 19.328 beschikbaar te stellen voor het Vlissingse deel van dit plan van de ZHCO; 
3. dit bedrag in 2019 te dekken uit het budget Zorg in Natura (ZIN) jeugd; 
4. de resultaten van deze preventieve ondersteuning bij de huisartsen op Walcheren te monitoren via 

het rapport van de ZHCO en de rapportage van de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland (IJZ); 
5. dit onder voorbehoud goedkeuring artikel 12 inspecteur. 
 

1102576 Bruikbaarheid 
van openbare 
ruimte 

 Onderhoud Kapitaalgoederen Aangehouden, wordt opnieuw geagendeerd voor de collegevergadering van 23 mei a.s. 
 

   Openbaar geworden: 
 

 

1099053 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

Steden-
bouwkundi-
ge plannen 

Brief aan Staatssecretaris be-
treffende de voortgang project 
Markaz 

Het college besluit: 
De brief van de Provincie Zeeland aan staatssecretaris Visser van Defensie mede te ondertekenen. 

 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1104289 Rondvraag 1 21-05-2019: Declaratieformulier reis- en verblijf-

kosten wethouder De Jonge - april 2019 
Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge - april 2019 wordt geaccor-
deerd. 
 

1104361 Rondvraag 2 21-05-2019 - Beantwoording schriftelijke vragen artikel 
34 fracties D66 en CDA inzake "Vlissingen strand voor iedereen?" 

De portefeuillehouder te machtigen de beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 fracties D66 en 
CDA inzake "Vlissingen strand voor iedereen?" definitief vast te stellen. 
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