OPENBARE BESLUITENLIJST
collegevergadering d.d. 25 mei 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 college- De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.
vergadering van 18 mei 2021
Openbare parafenbesluitenlijst
van 19 mei 2021

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

Openbare parafenbesluitenlijst
van 20 mei 2021

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

Regioplan Laaggeletterdheid
2021-2024

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024;
2. in te stemmen met het Regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024 en dat kenbaar te maken in de OZO- vergadering van 6 juli a.s.;
3. in te stemmen met gemeente Goes als penvoerder en budgethouder namens de regio Zeeland.

1304358

Sociale samenhang

1302729

Aantrekkelijke Vaststellen bestemmingsplanstad
nen herzieningen KenniswerfOost en Binnenhavens en
beeldkwaliteitsplan

Het college besluit:
1. de gemeenteraad voor te stellen om:
a. het, ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp, ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Kenniswerf-Oost, 1e herziening';
b. het, ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp, ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Binnenhavens, 1e herziening';
c. het langs elektronische weg en in analoge vorm vaststellen van het bestemmingsplan 'Kenniswerf-Oost, 1e
herziening', als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0718.BPKO02-VG01;
d. het langs elektronische weg en in analoge vorm vaststellen van het bestemmingsplan 'Binnenhavens, 1 e herziening', als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0718.BPBH02-VG01;
e. het niet vaststellen van een exploitatieplan;
f. het vaststellen van het Beeldkwaliteitsplan Kenniswerf ‘De werelden van de Prins Hendrikweg & de Binnenhavens’ en deze onderdeel te laten uitmaken van de Welstandsnota;
2. na vaststelling van het bestemmingsplan 'Kenniswerf-Oost, 1e herziening', over te gaan tot verlening van de omgevingsvergunning aan Bouwgroep Schrijver ten behoeve van de vestiging van ModuVision.

1303574

Leefbaarheid

Het college besluit:
1. in afwijking van artikel 13 lid 1 onder c van de Beleidsregels Huisvesting (inter)nationale werknemers 2019, de
initiatiefnemers Uitzicht Souburg B.V., Alliantie Delfaerde en Buitenplaats Zuidbeek B.V. / Homeflex de gelegen-

Termijn indienen omgevingsvergunning - en exploitatievergunning Huisvesting internatio-
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nale werknemers

heid te geven tot uiterlijk 8 januari 2022 een ontvankelijke aanvraag omgevings- en exploitatievergunning in te
dienen;
2. dit besluit in de plaats te stellen van de beslispunten 7 en 11 van het besluit van 15 september 2020 (Verseonnummer 1220583).
Het college besluit:
de Staat der Nederlanden te verzoeken om de claim van Shipyard Reimerswaal in behandeling te nemen en Shipyard Reimerswaal daarover te informeren conform de aan deze nota toegevoegde concept-brieven.

1310662

Bestuur

Processuele besluitvorming
claim Shipyard Reimerswaal
Marinierskazerne

1301306

Sociale samenhang

Vaststellen beleidskaders
Het college besluit:
nieuwe Wet Inburgering Nieuw- 1. het implementatieplan nieuwe Wet Inburgering Nieuwkomers vast te stellen;
komers gemeente Vlissingen
2. twee tijdelijke regisseurs inburgering aan te trekken voor de periode 10 mei t/m 31 december 2021;
3. bijgevoegd O&O-formulier vast te stellen;
4. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur en de Provincie
Zeeland als toezichthouder.

1309655

Sociale samenhang

Stand van zaken team Wmo en Aangehouden.
Jeugd en doorkijk toekomst

1307412

Leefbaarheid

Impuls Zeeland: Algemene
Vergadering van Aandeelhouders dd. 26 mei 2021

1306007

Leefbaarheid

PZEM NV: Algemene Vergade- Het college besluit:
ring van Aandeelhouders dd. 26  akkoord te gaan met de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 december 2020,
mei 2021
van de NV PZEM;
 akkoord te gaan met vaststellen van de jaarrekening 2020 van de NV PZEM;
 kwijting te verlenen aan de directie van de NV PZEM voor gevoerd bestuur over 2020;
 kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen van de NV PZEM voor gehouden toezicht over 2020;
 in beginsel akkoord te gaan met het voorstel van de directie om geen dividend aan de aandeelhouders uit te keren maar de portefeuillehouder ook de vrijheid te geven om met de andere aandeelhouders tot een ander besluit
te komen;
 de betrokken portefeuillehouder te verzoeken deze besluiten kenbaar te maken in de AvA van de NV PZEM op

Het college besluit:
 kennis te nemen van het concept-jaarverslag 2020 van de NV Economische Impuls Zeeland;
 kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van het Investeringsfonds Zeeland BV;
 akkoord te gaan met de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV Economische
impuls Zeeland van 10 december 2020;
 akkoord te gaan met de besluitenlijst van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV Economische Impuls Zeeland van 10 december 2020;
 akkoord te gaan met de jaarrekening 2020 van de NV Economische Impuls Zeeland;
 het bestuur van de NV Economische Impuls Zeeland te déchargeren voor gevoerd bestuur in 2020 inzake Impuls;
 de Raad van Commissarissen van de NV Economische Impuls Zeeland te déchargeren voor gehouden toezicht
in 2020 inzake Impuls;
 wethouder De Jonge deze besluiten kenbaar te laten maken tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV Economische Impuls Zeeland op 26 mei 2021.
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26 mei 2021.

Rondvragen:
Reg.nr.

Onderwerp

Besluit/Raadsvoorstel

1309923

Rondvraag 1 25-05-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie SGP inzake weigeren vergunning hellingvan fractie SGP inzake weigeren vergunning hellingbaan voor
baan voor senioren en mindervaliden wordt conform vastgesteld.
senioren en mindervaliden

1310547

Rondvraag 2 25-05-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over april 2021

1311195

Rondvraag 3 25-05-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie Christenunie inzake raadsinformatiebrief
van fractie Christenunie inzake raadsinformatiebrief structurele
structurele uitbreiding sluiting gemotoriseerd verkeer boulevards wordt conform vastgesteld.
uitbreiding sluiting gemotoriseerd verkeer boulevards

1311547

Rondvraag 4 25-05-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fracties POV, VVD, SGP, PvdA en CDA inzake Invan fracties POV, VVD, SGP, PvdA en CDA inzake Intervence
tervence wordt conform vastgesteld.

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over april 2021 wordt conform
geaccordeerd.
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