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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 Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst collegevergadering van 19 
mei 2020 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

     
1205920 Sociale 

samenhang 
Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2020 Het college besluit: 

1. het cliëntervaringsonderzoek Jeugd in 2020 niet uit te voeren; 
2. de raad via een raadsinformatiebrief te informeren. 
 

1205315 Leefbaarheid Consultatieronde Klimaatadaptatie Strategie 
Zeeland 

Het college besluit: 
1. De raad te informeren over de notitie 'Klimaatverandering, Zeeuwse risico's in beeld'  
2. De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te vragen om voor 26 juni 2020 over deze 

notitie wensen of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van: 
a. De benoemde kwetsbaarheden;  
b. De benoemde oplossingsrichtingen;  
c. De benoemde aanpak en verantwoordelijkheden; 
d. Hun ambities voor het vervolgproces van de KaSZ. 

 
1201810 Aantrekkelijke 

stad 
Beheersverordeningen en paraplubestemmingsplan Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de uitspraak van 22 januari 2020 van de Afdeling Bestuursrecht-
spraak Raad van State; 

- De uitspraak in de bodemprocedure af te wachten gezien de gewezen voorlopige voor-
ziening van 6 april 2020. 

 
1206811 Sociale 

samenhang 
Vaststellen Ontwikkelagenda Sociaal Domein juli 
2020 

Het college besluit: 
1. de inspraakreacties van inwoners en organisaties op de concept-Ontwikkelagenda So-

ciaal Domein conform het inspraakschrift te beantwoorden; 
2. de schriftelijke reacties van de gemeenteraad op de concept-Ontwikkelagenda te beant-

woorden conform document 1206822; 
3. de Ontwikkelagenda Sociaal domein ter kennisname te verstrekken aan de Artikel 12-

inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. 
 
De raad voor te stellen: 
4. de Ontwikkelagenda Sociaal Domein tot en met het onderdeel 'Doelstellingen' vast te 

stellen 
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1197956 
 

Sociale  
samenhang 

Voortzetting pilot Multidisciplinaire aanpak huiselijk 
geweld en kindermishandeling integraal en specia-
listisch (MDA++) in de eerste helft van 2020 
 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. voor de verlenging van de pilot MDA ++ in de eerste helft van 2020 een bedrag beschik-

baar te stellen van € 55.000,-- en dit bedrag te onttrekken aan de reserve Centrumtaken; 
2. aan deze verlenging van de pilot de opdracht te verbinden dat vóór 1 juli 2020 het plan 

van aanpak voor de doorontwikkelde pilot gereed is; 
3. de 11de raadsbegrotingswijzing 2020 van de gemeente Vlissingen vast te stellen; 
4. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-

inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder.  
 

1187913 
 

Sociale 
samenhang 

Ophoging subsidieplafonds Maatschappelijke op-
vang en Vrouwenopvang 2020 
 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. voor 2020 éénmalig een bedrag van € 511.151,-- beschikbaar te stellen voor de cen-

trumtaken Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang, onder de voorwaarde dat het 
CZW-bureau dusdanige financieringsafspraken maakt met de dertien Zeeuwse gemeen-
ten over een bijdrage aan de subsidieprogramma's Maatschappelijke opvang en Vrou-
wenopvang, dat zij de structurele kosten hiervoor opnemen in hun programmabegroting 
2021, zodat een structurele uitname uit de reserve Centrumtaken wordt voorkómen; 

2. het bedrag onder 1. te onttrekken aan de reserve Centrumtaken; 
3. de 9e begrotingswijziging 2020 van de gemeente Vlissingen vast te stellen; 
4. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-

inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. 

1207163 Leefbaarheid Jaarplan 2020 Revitalisering gemeentelijk accom-
modatiebestand versie 18 mei 2020 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het bijgevoegde jaarplan 2020 Revitalisering gemeentelijk accom-

modatiebestand en de daarin opgenomen acties (zie bijlage 1181111); 
2. De raad voor te stellen het jaarplan 2020 “Revitalisering gemeentelijk accommodatiebe-

stand” vast te stellen; 
3. De raad voor te stellen de 3e begrotingswijziging Jaarplan 2020 Revitalisering gemeen-

telijk accommodatiebestand vast te stellen; 
4. Akkoord te gaan i.v.m. het aflopen van het contract, met het onderzoeken welke bezui-

niging mogelijk is op de exploitatie van het Zwembad Vrijburg; 
5. Akkoord te gaan met het opstarten van een onderzoek naar de mogelijkheden om het 

exploitatieverlies van De Combinatie en het Kroonjuweel terug te dringen; 
6. De raad voor te stellen de nog te realiseren taakstelling 2020 ad € 6.450,-- als nadeel te 

verwerken in de 2e bestuursrapportage 2020. 
 

1207175 Sociale  
samenhang 

Opstart doelgroepenvervoer Het college besluit: 
1. in te stemmen met het protocol Opstart doelgroepenvoer en eventueel aan te vullen met 

maatregelen vanuit het sectorprotocol landelijke overheid; 
2. de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland opdracht te geven het vervoer in te regelen; 
3. de betrokken partijen over dit protocol te informeren. 
 

1200976 Aantrekkelijke 
stad 

Zorgcomplex WVO-Zorg Oranjeplein, Oost-Souburg Het college besluit: 
1. In te stemmen met de ondertekening van de 'Koopovereenkomst en anterieure overeen-

komst Ontwikkeling Oranjeplein: (woon)zorgcomplex'. 
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2. In stemmen met het O&O formulier ('Reserve ouderenhuisvesting t.b.v. ontwikkeling 
zorgcentrum Oranjeplein v.r.v. WVO zorg in Oost- Souburg') en voor akkoord voor te 
leggen aan de artikel 12 inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. 

3. De gemeenteraad voor te stellen om de reserve Ouderenhuisvesting (€ 233.000,-) be-
schikbaar te stellen voor de kosten van het eerder beschikbaar komen van de schoollo-
catie aan het Oranjeplein. 

4. In te stemmen met de 14e begrotingswijziging Raad 2020 inzet reserve ouderenhuisves-
ting ten behoeve van Oranjeplein WVO Zorg. 

5. Besluitpunt 1, 3 en 4 te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 in-
specteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. 

6. Op basis van artikel 10 van de legesverordening gemeente Vlissingen de bouwleges 
voor het zorgcomplex te vorderen bij de levering van het perceel van de Tweemaster-
Kameleon aan WVO zorg. 

    
1206781 Bestuur Onderzoek naar BSN nummer Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de uitvoering van de motie "onderzoek BSN nummer gebruik" 
2. de gemeenteraad hierover te informeren door middel van bijgevoegde RIB. 
 

1206409 Sociale 
samenhang 

Raadsinformatiebrief gevolgen coronacrisis taken-
pakket Orionis Walcheren mei 2020. 

Aangehouden 
 
 

1197833 Leefbaarheid Concept- eerste begrotingswijziging 2020, concept-
programmabegroting 2021 en concept-jaarstukken 
2019 Veiligheidsregio Zeeland 

Het college besluit: 
1. De raad te adviseren een positieve zienswijze te geven op de door het Algemeen Be-

stuur van de Veiligheidsregio Zeeland voorgelegde concept-eerste begrotingswijziging 
2020 met dien verstande dat toevoeging reserves plaats vindt binnen de VZG normen. 

2. De raad te adviseren een positieve zienswijze te geven op de door het Algemeen Be-
stuur van de Veiligheidsregio Zeeland voorgelegde concept-programmabegroting 2021. 

3. De raad te adviseren de Veiligheidsregio Zeeland te verzoeken om bij consultatie van de 
raad in het kader van het beleidsplan 2020-2023 inzichtelijk te maken op welke wijze de 
financiële taakstelling en het structurele begrotingstekort binnen de nieuwe beleidskoers 
worden weggewerkt. 

4. De raad te adviseren een positieve zienswijze te geven op het jaarverslag 2019 van de 
Veiligheidsregio Zeeland en het positieve resultaat van € 891.227 over het boekjaar 
2019 toe te voegen aan de algemene reserve voor zover VZG norm dat toestaat. 

 
1202985 Leefbaarheid Vaststellen impactanalyse invoering Omgevingswet Het college besluit: 

1. de impactanalyse invoering Omgevingswet vast te stellen; 
2. de raad hiervan in kennis te stellen door toezending van de impactanalyse met begelei-

dende brief; 
3. de kosten in beeld te brengen in de Kadernota 2021/begroting 2021 
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Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp  

1207265 Rondvraag 1 26-05-2020:  Beantwoording vragen ogv art. 34 Reglement van Orde van 
LPV inzake voortgang nieuwbouw complex WVO Zorg Oranjeplein 

Beantwoording vragen ogv art. 34 Reglement van Orde van LPV 
inzake voortgang nieuwbouw complex WVO Zorg Oranjeplein wordt 
conform vastgesteld. 

1207437 Rondvraag 2 26-05-2020: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder 
Stroosnijder van april 2020 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder van 
april 2020 wordt conform geaccordeerd. 

1207565 Rondvraag 3 26-05-2020: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50Plus inzake 
herdenking koopvaardij - zeevarenden Vlissingen 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50Plus inzake herdenking 
koopvaardij - zeevarenden Vlissingen wordt conform vastgesteld. 

1207596 Rondvraag 4 26-05-2020: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50Plus inzake 
begraven op kosten van de gemeenschap/gemeente 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50Plus inzake begraven op 
kosten van de gemeenschap/gemeente wordt conform vastgesteld. 

1207612 Rondvraag 5 26-05-2020: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder 
Verhage over april 2020 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over april 
2020 wordt conform geaccordeerd. 

1207613 Rondvraag 6 26-05-2020: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder 
Verhage over mei 2020 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over mei 
2020 wordt conform geaccordeerd. 

 




