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Burgemeester A.R.B. van den Tillaar
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Behandelde bespreekpunten:
Reg.nr. Programma

Omschrijving

Besluit/Raadsvoorstel

Openbare besluitenlijst college- De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.
vergadering van 1 juni 2021
1312659

Aantrekkelijke Principebesluit herbestemming
stad
OLV-kerk en pastorie Singel
106

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het principeverzoek (Verseonnummer 1301790) van de H. Maria Parochie Walcheren met
betrekking tot de herbestemming van de OLV-kerk en pastorie op het perceel Singel 106;
2. onder de in voorliggend voorstel genoemde voorwaarden een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien
van de volgende in het principeverzoek gevraagde functies en uitgangspunten:
- inbreiden van een nieuwe functie binnen de bestaande contouren van het kerkgebouw en de pastorie;
- sloop van het cultuurhistorische waardevolle tussenlid tussen het kerkgebouw en pastorie niet a priori af te wijzen;
- herbestemmen van het kerkgebouw en pastorie voor in totaal 20 woningen overeenkomstig de Walcherse woningmarktafspraken 2016-2025;
- herbestemmen van het kerkgebouw en pastorie voor maximaal 20 woningen in het kerkgebouw en 3 woningen
in de pastorie, waarbij de 3 extra woningen ten laste worden gebracht van de categorie "restcapaciteit" uit de
woningmarktafspraken;
- bevestigen dat bij de optie van een woonzorgconcept gecombineerd met reguliere woningen, de beperking van
de reservering in de woningmarktafspraken (20 woningen) alleen betrekking heeft op de reguliere woningen;
- de optie openhouden voor het toevoegen van een aantal extra te realiseren woningen, indien het woningbouwproject wordt gericht op doorstroming, zodat starters een kans krijgen op de woningmarkt in Vlissingen, met afstemming op de plannen die met name hiervoor in het Scheldekwartier worden gerealiseerd;
- een bed & breakfast in de pastorie, indien voldaan wordt aan de in de ter plaatse geldende beheersverordening
Middengebied opgenomen regeling hiertoe;
- een kwalitatief hoogwaardig en onderscheidend hotel in het kerkgebouw en eventueel in de pastorie, waarbij in
de eventuele omgevingsvergunning voorwaarden en waarborgen worden verbonden om te voorkomen dat het
accent wordt verlegd naar andere vormen van horeca;
- instemmen met het bespreken van het parkeervraagstuk in relatie tot de geldende parkeernormeringen;
- met betrekking tot de in het principeverzoek beschreven aanpak en wijze van betrokkenheid vanuit de gemeente, uit te gaan van de normale procedures bij initiatieven van derden via de lijn van ambtelijke voorbereiding en
besluitvorming in het college;
- bevestigen dat met toepassing van artikel 2.12 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en
bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, artikel 4, lid 9, medewerking kan worden verleend aan de herbestemming van het kerkgebouw en pastorie;
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3. geen medewerking te verlenen aan de in het principeverzoek gevraagde huisvesting van expats in drie grote appartementen in de pastorie;
4. het parochiebestuur door middel van een brief (Verseonnummer 1312162) in kennis te stellen van dit besluit;
5. de raad door middel van een raadsinformatiebrief (Verseonnummer 1312168) te informeren over dit besluit.
1312933

Sociale samenhang

Coronasteun 2020 voor vrijwilli- Het college besluit:
ge jeugdorganisaties
- in te stemmen met het advies van de ambtelijke beoordelingscommissie over de aanvragen Coronacompensatie
voor vrijwillige jeugdorganisaties 2020;
- de tegemoetkoming voor scouting Watergeuzen vast te stellen op een bedrag € 3.959;
- de tegemoetkoming voor speeltuin Souburg vast te stellen op een bedrag van € 5.415;
- de tegemoetkoming voor speeltuin Lammerenburg vast te stellen op een bedrag van € 7.626;
- genoemde organisaties over dit besluit te informeren en de vastgestelde bedragen beschikbaar te stellen.

1313664

Leefbaarheid

Wijziging beleidslijn ontruimingen

1309983

Aantrekkelijke Theaterstuk "Op klompen door
stad
de dessa" in Vlissingen

Het college besluit:
kennis te nemen van het plan om het theaterstuk "Op klompen door de dessa" (van de theaterproducent Studio Immersief uit Amsterdam) te spelen in Vlissingen (in de Machinefabriek) in de maand september.

1313074

Aantrekkelijke Boulevardsvisie (herijking) instad
spraakversie vrijgeven voor inspraak

Aangehouden.

1303101

Sociale samenhang

Raadsinformatiebrief en brief
aan Zeeuwse gemeenten over
onderzoek positionering en uitvoering centrumtaken

Het college besluit:
1. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over het besluit van het college (1283230) onderzoek te laten doen naar de positionering en uitvoering van de centrumtaken van centrumgemeente Vlissingen;
2. de twaalf Zeeuwse gemeenten middels een brief te informeren over het collegebesluit genoemd onder 1.

1312801

Leefbaarheid

Samenwerkingsovereenkomst
Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptie

Het college besluit:
de samenwerkingsovereenkomst Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptie (verseonnummer 1312796) aan te gaan.

1308182

Leefbaarheid

Aanvraag Specifieke Uitkering
Ventilatie in Scholen

Het college besluit:
1. in te stemmen met het doen van de aanvragen in het kader van de SUVIS regeling tot een totaalbedrag van
€ 394.868;
2. de jaarlasten van het gemeentelijk deel vast te stellen op € 15.893 te dekken uit het budget huisvesting primair
onderwijs;
3. de uitvoering alleen ter hand te nemen als de schoolbesturen bereid zijn een zelfde bijdrage als de gemeente voor
de projecten in te zetten;
4. de raad door middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen van de aanvraag en de verdere gang
van zaken.

Het college besluit:
1. de tijdelijke gedragslijn Ontruimingen 2021 1313669 vast te stellen met ingang van 01-07-2021;
2. de beleidslijn ontruimingen 2004 1313688 in te trekken per 01-07-2021;
3. akkoord te gaan met het uitbesteden van de afvoer en opslag van de inboedel;
4. de raad te informeren met bijgevoegde RIB 1313671.
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1311422

Sociale samenhang

Financiering regio- overstijgende casuïstiek (niet zijnde Beschermd wonen)

Het college besluit:
1. in te stemmen met de inkoop van geclusterd beschermd wonen buiten de provincie Zeeland voor cliënten afkomstig uit (centrum)gemeente Vlissingen die dit nodig hebben;
2. voor de uitvoering van dictum 1 een bedrag beschikbaar te stellen van € 500.000 voor het jaar 2021;
3. de directeur van het SWVO mandaat te verlenen voor het sluiten van overeenkomsten met de desbetreffende
aanbieders buiten de regio;
4. de opdracht te geven om met inachtneming advies VNG een modelovereenkomst op te stellen voor dit soort gevallen;
5. de opdracht te geven onderzoek te doen naar de noodzaak en mogelijkheid van het creëren van dergelijke type
ondersteuning binnen de provincie Zeeland;
6. dit besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door de art. 12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder.

1312370

Bestuur

Mandaat externe teamleider
team Intern Advies

Het college besluit:
aan ingehuurde medewerker (teamleider) Bart Lensink mandaat te verlenen ten aanzien van alle bevoegdheden,
waarvoor bij vaststelling van het Algemeen Bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2020 aan teamleiders met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan mandaat is verleend.

1313657

Sociale samenhang

Bijdrage regiodeal asielketen

Het college besluit:
1. een bijdrage te leveren aan de regiodeal Flexibele asielketen door een keuze voor variant 4 (bijdrage leveren aan
een regiodeal) en de precieze invulling ervan nader te onderzoeken;
2. de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Jaarrekening

Aangehouden.

1314831
1313807

Bestuur

1e Bestuursrapportage 2021

Aangehouden.

1313834

Bestuur

Kadernota 2022 definitief

Aangehouden.

1314031

Leefbaarheid

Motie leefbare en veilige boule- Het college besluit:
vards door afsluiting boulevards 1. uitvoering te geven aan de motie om een bijgesteld verkeersregime voor (delen van) de boulevards te implemenvoor gemotoriseerd verkeer
teren per 1 april 2022;
seizoen 2021
2. bij besluitvorming over de Boulevardvisie het uitvoeringsperspectief te schetsen voor het sluitingsregime voor de
boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter voor 2022 en verder;
3. op basis van een concreet uitvoeringsperspectief een participatieproces te doorlopen en vervolgens een verkeersbesluit op te stellen/ verkeersbesluitprocedure te doorlopen;
4. de eerder voorgestelde planning (1295470) voor het uitbreiden van de afsluiting 2022 aan te passen aan dit nieuwe voorstel;
5. geen uitvoering te geven aan de motie voor de onderdelen die betrekking hebben op uitbreiding van de afsluiting
2021;
6. de afsluiting voor gemotoriseerd verkeer in 2021 op basis van de covid-19 maatregelen conform collegebesluit
van 13 april te handhaven;
7. de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren;
8. een persbericht te sturen.
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Rondvragen
Reg.nr.

Onderwerp

Besluit/Raadsvoorstel

1313489

Rondvraag 1 08-06-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van
De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van Fractie 50PLUS inzake persbericht camFractie 50PLUS inzake persbericht campagne ‘Afval apart, gewoon doen’ pagne ‘Afval apart, gewoon doen’ wordt conform vastgesteld.

1313501

Rondvraag 2 08-06-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over mei 2021

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over mei 2021
wordt conform geaccordeerd.

1313506

Rondvraag 3 08-06-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over april 2021

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

1313511

Rondvraag 4 08-06-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over mei 2021

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over mei 2021 wordt
conform geaccordeerd.

1313630

Rondvraag 5 08-06-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over mei 2021

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over mei 2021 wordt
conform geaccordeerd.

1314558

Rondvraag 6 08-06-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van
PSR inzake Huisvesting (Inter)nationale Werknemers (HIW)

De portefeuillehouder wordt gemachtigd de beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van
PSR inzake Huisvesting (Inter)nationale Werknemers (HIW) definitief vast te stellen.

1314560

Rondvraag 7 08-06-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over mei 2021

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over mei 2021 wordt
conform geaccordeerd.
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