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Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders J. de Jonge, A. Vader, S. Stroosnijder, J. Elliott 
Gemeentesecretaris M. van Vliet 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
 

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

     
   Openbare besluitenlijst college-

vergadering van 30 mei 2017 
 

Besluit 769488 wordt aangevuld met: “en de raad via een raadsinformatiebrief te informe-
ren met mandaat portefeuillehouder vaststelling brief.” 
Overigens wordt de besluitenlijst conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

   Openbare besluitenlijst college-
vergadering van 1 juni 2017 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

738201 Bereikbaar-
heid 

 Onderzoek en advies verkeers-
kundige aanpassingen Aagje 
Dekenstraat - Coosje Busken-
straat 
 

Aangehouden om reden dat besluitvorming wordt betrokken bij geplande presentatie 
investeringen infrastructurele werken. 

773594 Bestuur  ALV VNG 14 juni 2017 Het college besluit: 
De burgemeester de opdracht te geven in te stemmen met enig contributievoorstel en de 
overige voorstellen tijdens de ALV conform de stemadviezen in de bijlage. 
 

748319 Bestuur  Archivering e-mailboxen en 
agenda's collegeleden en 
gemeentesecretaris 

Het college besluit: 
De digitale agenda's en mailboxen van de burgemeester, wethouders en gemeente-
secretaris vanaf 1 juli 2017 elk kwartaal te laten archiveren, e.e.a. zoals omschreven in de 
bijgevoegde procedure (nr. 769461). 
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775379   Resultaten vervolgonderzoeken 
proeftuin Willem III kazerne 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het "Eindrapport verkennend bodemonderzoek inclusief asbest 
Oranjestraat 8 te Vlissingen", van Sagro Milieu Advies Zeeland B.V., d.d. 24 mei 2017; 
2. kennis te nemen van het advies met betrekking tot de bodemverontreiniging op een 
locatie, gelegen aan de Oranjestraat 8 te Vlissingen, van GGD Zeeland, d.d. 1 juni 2017; 
3. op basis van de bovengenoemde rapportages teelt in de volle grond op de locatie 
Oranjestraat 8 te Vlissingen (proeftuin Willem II) niet langer meer toe te staan; 
4. op basis van de voornoemde rapportage een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren 
naar de aanwezigheid van asbest op de locatie Oranjestraat 8 te Vlissingen (proeftuin 
Willem III); 
5. de geplaatste borden, in afwachting van de uitkomsten van het aanvullende asbest-
onderzoek, te laten staan; 
6. belanghebbenden, omwonenden, raad en pers te informeren conform de bijgevoegde 
communicatiestrategie. 
 

773188 De culturele 
stad 

 Definitief besluit tot uitbesteding 
bibliotheekwerk 

Het college besluit: 
1. definitief de exploitatie van de bibliotheekvoorziening in Vlissingen per 1 juli 2017 uit te 

besteden aan de stichting ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB); 
2. een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met ZB conform bijlage 1; 
3. voor de overgangsperiode vanaf 1 juli 2017 een transitieovereenkomst te sluiten met 

ZB conform bijlage 2; 
4. dat 7,0 fte personeel van de bibliotheek met een vaste aanstelling en 0,25 fte 

ingehuurd personeel bij de bibliotheek in dienst zal treden bij ZB; 
5. bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen en te zenden aan de gemeenteraad; 
6. zover de bezuiniging voor de kosten van personeel en huisvesting niet worden ge-

haald, deze kosten te dekken uit het frictiebudget onder voorbehoud van de goedkeu-
ring van de toezichthouder artikel12. De totale kosten bedragen € 1.111.170 (waarvan 
€ 332.500 t.b.v. het sociaal plan over tien jaar, € 228.760 kosten OL, € 25.000 eenma-
lige kosten personeel en € 525.000 huisvestingkosten over 3,5 jaar. Kosten voor het 
personeel dat achterblijft bij de gemeente: PM); 

7. in te stemmen met het voorstel van ZB ten behoeve van de verhuizing, de vestigingen 
in Vlissingen en Oost-Souburg van 19 juli 2017 tot en met de verwachte opening van 
de vestiging in CineCity op 8 september, voor het publiek te sluiten; 

8. het GO en de OR overeenkomstig te informeren.  
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751166 De culturele 
stad 

 Definitieve opdrachtverlening / 
locatie "Mannen Tussen Staal" 

Het college besluit: 
- Kennis te nemen van de resultaten van de crowdfunding-actie van de Stichting Mannen 
Tussen Staal; 
- de plaatsing van het monument te bepalen op de locatie, zoals in de bijgaande sitiuatie-
schets is aangegeven; 
- tot definitieve opdrachtverlening aan kunstenaar Joris Baudion over te gaan voor de 
realisatie van het monument, overeenkomstig bijgevoegd "contract definitief ontwerp en 
uitvoering Mannen Tussen Staal". 
 

764522 De culturele 
stad 

 Raadsinformatiebrief stand van 
zaken cultuurombuigingen 

Het college besluit: 
De portefeuillehouder te mandateren in te stemmen en het verzenden van de raads-
informatiebrief over de ombuigingen cultuur. 
 

   Walcheren voor elkaar 2017 en 
verder 
 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de voorgestelde wijze van continuering van Walcherse samen-

werking binnen het sociaal domein op basis van de in de gespreksnotitie “Walcheren 
voor elkaar 2017 en verder” opgenomen aanbevelingen op basis van een verbeterd 
samenwerkingsmodel (samenwerkingsnetwerk) per 1 september 2017. 

2. De gemeentesecretarissen opdracht te geven zorg te dragen voor de implementatie 
van dit model binnen de 3 organisaties. 

3. Tot 1 september 2017 de huidige wijze van samenwerking op basis van de bestaande 
projectstructuur te continueren. 

4. De raad via een raadsinformatiebrief hierover te informeren gelijktijdig met informeren 
over onderzoek Porthos. 

5. De Ondernemingsraden over dit besluit te informeren. 
 

772820 Gezond en 
wel 
 

 Behouden Frans Naereboutprijs Aangehouden. 

772640 Gezond en 
wel 

Openbare 
gezond-
heidszorg 

Geboortehuis Het college besluit: 
1. Een brief, volgens bijgevoegd concept, te sturen naar de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport inzake geboortehuis als onderdeel van Verloskundig Centrum Walcheren 
en alvorens deze brief te verzenden, gemeenten Middelburg en Veere te vragen om mede 
verzending; 
2. een afschrift van de brief naar de raad te sturen.  
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773158 Gezond en 
wel 

 Zeeuwse samenwerking 
Sociaal Domein 
 

Aangehouden. 

772744 Toerisme en 
economie 

 Beëindiging en afbouw subsidie 
VVVZeeland 

Het college besluit: 
1. Vooruitlopend op een nieuwe toeristische visie, geactualiseerde visie op de binnenstad 
en de strategische agenda de fysieke bemenste VVV-vestiging af te bouwen; 
2. de subsidie ten behoeve van de fysieke VVV-vestiging af te bouwen in drie jaar; 
3. de besluitvorming omtrent de besteding van de vrijvallende middelen te betrekken bij de 
besluitvorming ten aanzien van de nieuwe toeristische visie, de geactualiseerde visie op 
de binnenstad en de strategische agenda; 
4. met de directie van de VVVZeeland een oplossing te formuleren voor de overbrugging 
van de periode 2018-2020. 
 

773447 Veiligheid Brandweer 
en 
rampen-
bestrijding 

Jaarrekening 2016 
Stadsgewestelijke Brandweer 
Vlissingen-Middelburg 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1) In te stemmen met de door het Dagelijks Bestuur van de Stadsgewestelijke brandweer 
Vlissingen-Middelburg voorgelegde concept-jaarrekening 2016. 
2) In te stemmen met het ten laste brengen van het negatieve resultaat van € 128.000 aan 
de algemene reserve. 
3) Dit voorstel voor te leggen aan de inspecteur in kader van het artikel 12 traject. 
 

773479 Veiligheid Brandweer 
en 
rampen-
bestrijding 

Concept programmabegroting 
2018 Stadsgewestelijke 
Brandweer Vlissingen-
Middelburg 
 

Het college besluit: 
De raad voor te stellen in te stemmen met de concept-programmabegroting 2018 van de 
Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg. 
 

773179 Veiligheid Brandweer 
en 
rampen-
bestrijding 
 

Plan van aanpak "Emergo" 
Veiligheidsregio Zeeland 

Het college besluit: 
De raad te adviseren een positief advies te geven op het concept plan van aanpak 
"Emergo" van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland. 
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772990 Veiligheid Brandweer 
en 
rampen-
bestrijding 

Concept-programmabegroting 
2018 Veiligheidsregio Zeeland 

Het college besluit: 
1. De raad voor te stellen een positieve zienswijze te geven op de concept-programma-
begroting 2018 van de Veiligheidsregio Zeeland, met de volgende kanttekeningen:  

 Geconstateerd wordt dat de directe kosten die het gevolg zijn van de voorziene wijzi-
gingen van de uitgangspunten van Maatwerk in Brandweerzorg niet in de conceptbegro-
ting zijn opgenomen, maar dat de indirecte kosten die hiermee samenhangen wel zijn 
meegenomen. Daarnaast wordt verzocht om te onderzoeken of de indirecte kosten (o.a. 
extra fte's) meer gefaseerd kunnen worden (gelet op het feit dat de evaluatie van Maat-
werk nog moet volgen en de werving van extra vrijwilligers nog gestart moet worden). 

 Geconstateerd wordt dat, nu de jaarrekening nog niet beschikbaar is, uit de voorgelegde 
tekst met betrekking tot de opgenomen extra structurele raming voor vrijwilligers, onvol-
doende is op te maken waarom een bedrag extra van deze omvang structureel moet 
worden opgenomen.  

2. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder (artikel 12). 
 

774925 Veiligheid Openbare 
orde en 
veiligheid 

Zomeraanpak 2017 Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het integrale operationele draaiboek zomeraanpak 2017; 
2. de raad middels een RIB in kennis te stellen van de zomeraanpak en het bijbehorende 
geanonimiseerde operationele draaiboek. 
 

 

Informatie: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 

775370 Info 1 06-06-2017: Conceptbeantwoording art. 34 vragen 
LPV inzake Stadsbescherming bij sloop van het binnenstad-
gebied 

Conceptbeantwoording art. 34 vragen LPV inzake Stadsbescherming bij sloop van het 
binnenstadgebied, conform vastgesteld met inachtneming van de aangegeven 
aanpassing. 

775405 Info 2 06-06-2017: Conceptbeantwoording art. 34 vragen 
VVD inzake App VVV Zeeland 

Conceptbeantwoording art. 34 vragen VVD inzake App VVV conform vastgesteld met 
inachtneming van de aangegeven aanpassing. 

 
 


