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Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

     
   Openbare besluitenlijst college-

vergadering van 21 mei 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld met aanpassing van besluit nr. 
1101711 in ”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 ver-
anderingen. 
 

1099699 Wonen in di-
versiteit 

Vastgoed-
registratie 

Regeling naamgeving en num-
mering (adressen) 

Het college besluit: 
- De Regeling naamgeving en nummering (adressen) Vlissingen 2019 (1099721) vast te stellen; 
- de Regeling naamgeving en nummering (adressen) Vlissingen 2010 in te trekken. 
 

1105243 Gezond en wel  Presentatie Financiën Be-
schermd Wonen aan CZW 

Het college besluit: 
Kennis te nemen van de inhoud van de presentatie inzake de financiën Beschermd Wonen die wet-
houder Vader op 21 mei in het CZW heeft gepresenteerd. 
 

1103121 Veiligheid Brandweer 
en rampen-
bestrijding 

Concept-begroting 2020 en 
jaarrekening 2018 Stadsgewes-
telijke brandweer Vlissingen-
Middelburg 

Het college besluit: 
1. De raad voor te stellen een positieve zienswijze te geven op de begroting 2020 van de Stadsge-

westelijke brandweer Vlissingen-Middelburg; 
2. de raad te adviseren de jaarrekening 2018 van de Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-

Middelburg voor kennisgeving aan te nemen. 
 

1095675 Toerisme en 
economie 

Economi-
sche ont-
wikkeling 

Instellen proefperiode verrui-
ming sluitingstijd van 02.00 uur 
naar 03.00 uur voor horeca in 
het horecaconcentratiegebied 
Vlissingen 
 

Het college besluit: 
- Kennis te nemen van het voornemen van de burgemeester om, in afwijking van artikel 2:27, derde 

lid onder a van de APV 2013, een proef uit te voeren om de sluitingstijd te verruimen van 02.00 
uur naar 03.00 uur voor die bedrijven, die nu om 02.00 uur sluiten of gebruik maken van de ont-
heffing "éénrichtings-uur", gevestigd in het horecaconcentratiegebied in de binnenstad van Vlis-
singen voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019; 

- de raad voor te stellen om in afwijking van artikel 2:27, derde lid onder a van de APV 2013, de 
burgemeester toestemming te verlenen een proef uit te voeren, waarin de sluitingstijd wordt ver-
ruimd van 02.00 uur naar 03.00 uur voor die horecabedrijven, die nu om 02.00 uur sluiten of ge-
bruik maken van de ontheffing "éénrichtings-uur", gevestigd in het horecaconcentratiegebied in de 
binnenstad van Vlissingen voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019. 

 
1105232 Gezond en wel  Vaststellen budgetplafond Be-

schermd Wonen 2019 
Het college besluit: 
Het budgetplafond Beschermd Wonen 2019 vast te stellen op € 41 mln. 
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1104356 Gezond en wel Jeugd Bestuursakkoord Intervence Het college besluit: 
1. In te stemmen met het bijgevoegde "Bestuursakkoord continuïteit van jeugdbescherming en 

jeugdreclassering Zeeland" ten behoeve van de gecertificeerde instelling (G.I.) Intervence; 
2. kennis te nemen van het proces rond het onderzoek van Bureau Van Montfoort naar het gewenste 

G.I.-landschap voor de periode na 2020 waarover juni 2019 een apart voorstel aan het College 
wordt voorgelegd. 

3. e.e.a. onder voorbehoud van instemming door de art. 12 inspecteur en de Provincie. 
 

1102812 Veiligheid Brandweer 
en rampen-
bestrijding 

Concept programmabegroting 
2020 Veiligheidsregio Zeeland, 
Tweede begrotingswijziging 
2019 en de jaarstukken 2018 

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

Veiligheidsregio Zeeland voorgelegde concept-tweede begrotingswijziging 2019; 
2. de raad te adviseren een positieve zienswijze te geven op de door het Algemeen Bestuur van de 

Veiligheidsregio Zeeland voorgelegde concept-programmabegroting 2020; 
3. de raad te adviseren de VRZ te verzoeken om vóór eind 2019 een plan van aanpak op te stellen 

en concrete acties in gang te zetten om de taakstelling voor de komende jaren structureel op te 
lossen; 

4. de raad te adviseren de VRZ te verzoeken om bij consultatie van de raad in het kader van het 
meerjarenbeleidsplan 2020-2023 het ambitieniveau, in relatie tot de wettelijke taken, inzichtelijk te 
maken; 

5. de raad voor te stellen de jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Zeeland voor kennisgeving 
aan te nemen. 

 
1103734 De culturele 

stad 
 Steun voor uitbrengen film    

"De Slag om de Schelde" 
 

Aangehouden. 
 

1103778 Veiligheid Openbare 
orde en vei-
ligheid 

Deelname experiment gesloten 
coffeeshopketen 

Het college besluit: 
1. De raad te adviseren om naar aanleiding van de brief van de Ministers van Justitie en Veiligheid 

en Medische Zorg en Sport van 17 april 2019 niet in te gaan op het verzoek om als gemeente 
Vlissingen interesse kenbaar te maken voor deelname aan het experiment; 

2. de raad dit advies bij Raadsinformatiebrief voor te leggen met daarin de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen voor 7 juni 2019. 

 
1087205 De sociale stad Sociale 

Dienst Wal-
cheren 

Opdrachtverlening voor extern 
onderzoek bij Orionis Walche-
ren 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de opdrachtformulering voor de onderzoeksopdracht bij Orionis Walcheren; 
2. aan de 3 voorgedragen onderzoeksbureaus een offerte te vragen op basis van deze opdracht; 
3. de gemeente Vlissingen als trekker aan te wijzen in dit proces; 
4. de kosten onder de Walcherse gemeenten te verdelen volgens de gehanteerde procentuele stan-

daardverdeling van 40-40-20; 
5. e.e.a. onder voorbehoud van instemming door de art. 12 inspecteur en de Provincie. 
 

1102110 De sociale stad  Jaarstukken en resultaatbe-
stemming 2018 Orionis Wal-
cheren 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken en de resultaatbestemming 2018 van Orionis Walcheren; 
2. de jaarstukken 2018 van Orionis Walcheren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief (RIB) ter 

kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad; 
3. aan het algemeen bestuur van Orionis Walcheren aan te geven niet in te stemmen met de resul-
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taatbestemming en het gehele resultaat ad € 940.000 uit te keren aan de deelnemende gemeen-
ten; 

4. e.e.a. onder voorbehoud van instemming door de art. 12 inspecteur en de Provincie. 
 

1103647 Gezond en wel  Programmabegroting GGD 
Zeeland 2020-2023 en Visie 
GGD 

Het college besluit: 
1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de Programmabegroting 2020-2023 van de 

GGD met de kanttekening te pleiten voor een apart programma Veilig Thuis; 
2. in te stemmen met de financiële consequenties van de Programmabegroting GGD 2020-2023 en 

deze te verwerken in de gemeentelijke programma begroting 2020-2023; 
3. bovenstaande beslispunten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 in-

specteur en de provincie Zeeland als toezichthouder; 
4. de visie van de GGD Zeeland voor kennisgeving aan te nemen. 
 

     
   Openbaar geworden:  

     
1097407 Toerisme en 

economie 
Stranden Verkenning Zeeuwse fonds-

vorming voor extra strandsup-
pleties voor recreatieve doel-
einden 

Het college besluit: 
1. medewerking te verlenen aan een fondsvorming voor extra zandsuppleties op de stranden vanuit 

recreatief en economisch perspectief; 
2. om te komen tot de fondsvorming, het voornemen uit te spreken tot een verhoging van de toeris-

tenbelasting met € 0,06 per inwoner per nacht met ingang van 2020; 
3. de gemeenteraad hierover te informeren door het vorenstaande in de Kadernota op te nemen; 
4. kennis te nemen van het rapport van het Kenniscentrum Toerisme over het economisch belang 

van de stranden (nog niet openbaar); 
5. kennis te nemen van de notitie om te komen tot een regiofonds zoals besproken in het bestuurlijk 

overleg van 15 april 2019 (nog niet openbaar). 
 

1103198 Toerisme en 
economie 

Economi-
sche ont-
wikkeling 

Vergaderingen DB (2x) en AB 
(1x) GR Zeeland Seaports dd 
22 mei 2019 

Het college besluit: 
1. in lijn met eerdere besluitvorming door het college, in relatie tot de opheffing van de GR ZSP, ak-

koord te gaan met de in deze nota benoemde vervolgstappen door het DB en AB van de GR ZSP. 
Meer specifiek gaat het om het besluit van het AB van de GR ZSP: 
a. de GR ZSP per 1 juli 2019 op te heffen; 
b. de Uitvoeringsovereenkomst opheffing GR ZSP aan te gaan; 
c. de op 6 december 2017 vastgestelde Havenverordening ZSP 2018 per 1 juli 2019 in te trekken 
d. in te stemmen met de brief van North Sea Port Netherlands NV met betrekking tot archief-

(kosten) GR ZSP; 
en vervolgens om het intrekken per 1 juli 2019, door het DB van de GR ZSP, van het Havenre-
glement 2018 en van diverse bestaande mandaat- en aanwijzingsbesluiten GR Zeeland Seaports; 

2. de concept-jaarrekening 2018 van de GR ZSP ter besluitvorming voor te leggen aan het AB van 
de GR ZSP van 26 juni 2019 en in de tussenliggende periode de raad, via een nog op te stellen 
raadsinformatiebrief, de gelegenheid te bieden eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te ma-
ken. 

 
Wethouder Vader heeft zich onthouden aan beraadslaging en besluitvorming vanwege lidmaatschap 
Toezicht Houdend Orgaan North Sea Port. 
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1102428 Toerisme en 

economie 
Economi-
sche ont-
wikkeling 

Holding Zeeuwse Visveilingen 
BV - Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders dd 2 mei 
2019 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de RvC; 
2. kennis te nemen van het pre-advies 2018 van de RvC; 
3. kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de directie; 
4. kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van Zeeuwse Visveiling Breskens NV en Holding 

Zeeuwse Visveilingen BV (HZV) de opdracht te geven deze jaarrekening vast te stellen; 
5. kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van Zeeuwse Visveiling Vlissingen BV en HZV de 

opdracht te geven deze jaarrekening vast te stellen; 
6. de jaarrekening 2018 van HZV vast te stellen; 
7. décharge te verlenen aan het bestuur en aan de Raad van Commissarissen van HZV; 
8. akkoord te gaan met het dividendvoorstel van HZV om € 42.680 uit te keren aan de gemeente 

Vlissingen en € 22.981 aan de gemeente Sluis; 
9. het voorstel van de RvC van HZV te volgen en de heer Hennekeij per 1 juli 2019 te herbenoe-

men als voorzitter van de RvC voor een periode van vier jaar; 
10. de betrokken portefeuillehouder de opdracht te geven deze besluiten van het college kenbaar te 

maken tijdens de AvA van 22 mei 2019. 
 

1103494 Bestuur  Concept-jaarstukken 2018 Het college besluit: 
- kennis te nemen van de concept- jaarstukken 2018; 
- kennis te nemen van het tijdpad inzake de jaarrekening 2018; 
- de raad te informeren via een raadsinformatiebrief over besluitvormingsproces en de portefeuille-

houder te mandateren deze brief vast te stellen; 
-   en aanvullend de portefeuillehouder bij besluit 28-05-2019 te machtigen een aanvullende raadsin-

formatiebrief vast te stellen met als bijlage de concept jaarrekening. 
 

     

 
 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp  

1105054 Rondvraag 1 28-05-2019: Beantwoording schriftelijke vragen 
artikel 34 van SP inzake huisvesting Stichting Touba Moskee 
Vlissingen 

De portefeuillehouder wordt gemachtigd de beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van SP 
inzake huisvesting Stichting Touba Moskee Vlissingen definitief vast te stellen. 

 


