OPENBARE BESLUITENLIJST
collegevergadering d.d. 15 juni 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 collegevergadering van 8 juni 2021

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

Openbare besluitenlijst collegevergadering van 9 juni 2021

In besluitnrs.1314830/1316344 (Jaarrekening 2020) wordt in beslispunt 5.3 “budgetoverheveling’ in “resultaatbestemming” aangepast.
Met deze wijziging wordt de besluitenlijst aangepast.

Openbare besluitenlijst collegevergadering van 10 juni 2021

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

Openbare besluitenlijst collegevergadering van 11 juni 2021

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

1302621

Leefbaarheid

Vaststelling uitvoeringsagenda toeristische visie Vlissingen 2021-2024

Het college besluit:
1. het inspraakschrift Uitvoeringsagenda Toeristische Visie Vlissingen 2021-2024 (Verseon 1302609) vast te
stellen;
2. de uitvoeringsagenda toeristische visie Vlissingen 2021-2024 (Verseon 1302627) vast te stellen;
3. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief (Verseonnummer
1302720), met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder.

1314161

Bestuur

Voorlopige aanslag Toeristenbelasting 2021

Het college besluit:
1. geen voorlopige aanslag toeristenbelasting 2021 op te leggen;
2. in maart 2022 alleen een definitieve aanslag toeristenbelasting 2021 op te leggen;
3. voor het belastingjaar 2022 in overleg te gaan met de sector voor het eventueel definitief afschaffen van de
voorlopige aanslag.

1314608

Leefbaarheid

Bekendmaking voorgenomen ruiming begraafplaats Vredehoflaan

Het college besluit:
1. in te stemmen met het op termijn volledig ruimen van de gesloten begraafplaats gelegen aan de Vredehoflaan;
2. de voorgenomen ruiming cfm. artikel 23 lid 1, van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen
Vlissingen 2010, bij het ontbreken van de gegevens van rechthebbenden en het ontbreken van individuele
grafmarkeringen kenbaar te maken door publicatie aan de poort van de Stadswerf Vredehoflaan;
3. de Israëlitische Gemeenschap Zeeland door de teamleider Stadsbeheer namens het college per brief te laten informeren over de voorgenomen verhuizing Stadsbeheer en de bekendmaking voorgenomen ruiming
zodat duidelijk is dat de Joodse begraafplaats niet onder de ruiming valt;
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4. in te stemmen met een aantal proefruimingen ten laste van het krediet 70064001, herinrichting Noorderbegraafplaats-cyclisch ruimen;
5. in te stemmen met een onderzoek naar mogelijk voor behoud in aanmerking komende graven.
1309416

Leefbaarheid

Besluit tot het aanwijzen van gebie- Aangehouden.
den in de gemeente Vlissingen
waarvoor het verbod als bedoeld in
artikel 2: 65b, tweede lid van de Apv
Vlissingen geldt (lachgasverbod)

1313908

Leefbaarheid

Jaarrekening 2020 Stadsgewestelijk
Zwembad Vastgoed BV

1311683

Aantrekkelijke Planologische procedure Stoomhijs- Het college besluit:
stad
kraan Schelde 38 Scheldekwartier
1. voornemens te zijn om medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van de stoomhijskraan Schelde 38 aan de Ketelmaker in het Scheldekwartier (voorzijde museum Scheldewerf);
2. in te stemmen met het starten van de planologische procedure ten behoeve van deze ontwikkeling;
3. in te stemmen met bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing (documentnr. 1314345);
4. geen exploitatieplan vast te stellen;
5. de gemeenteraad nader te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (documentnr. 1314288);
6. indien geen zienswijzen worden ontvangen, over te gaan tot het hierover informeren van de gemeenteraad
middels bijgevoegde 2e raadsinformatiebrief (documentnr. 1311682) en indien de gemeenteraad niet te
kennen geeft het besluit aan zich te willen houden, direct over te gaan tot vergunningverlening.

1303131

Aantrekkelijke Overdracht contractuele verplichtinstad
gen "Koop- en Ontwikkelingsovereenkomst Timmerplein - ontwikkelplot blok B en C"

Het college besluit:
1. in te stemmen met de overdracht van rechten en plichten zoals opgenomen in de "Koop- en Ontwikkelingsovereenkomst Timmerplein - ontwikkelplot B en C" van Zeeuwse Vastgoed BV naar Zeeuwse Ontwikkelingscombinatie Nieuwbouwprojecten BV;
2. Zeeuwse Vastgoed BV daarover te informeren overeenkomstig bijgevoegde brief (docnr. 1310699).

1312678

Leefbaarheid

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte (TVW);
2. de raad door middel van bijgesloten raadsinformatiebrief (Verseon: 1312681) te informeren over de stand
van zaken van de energietransitie.

1310241

Aantrekkelijke Nieuwe achtervangovereenkomst
stad
Gemeente - Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW)

Het college besluit:
1. in te stemmen met de nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en
deze te ondertekenen;
2. de ondertekende achtervangovereenkomst, samen met het collegebesluit, aan WSW te verstrekken;
3. de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

1309224

Sociale samenhang

Het college besluit:
in te stemmen met verlenging van het Ondersteuningsplan Berséba voor de duur van één jaar, onder de
voorwaarde dat alle Walcherse gemeenten daarmee instemmen.

Stand van zaken Transitievisie
Warmte (TVW)

Verlengen Ondersteuningsplan Berséba

Aangehouden.
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1312012

Bestuur

ALV VNG 16 juni 2021

Het college besluit:
1. dat de burgemeester de gemeente Vlissingen op de ALV van de VNG op 16 juni 2021 vertegenwoordigt;
2. in te stemmen met de kadernota, het contributievoorstel voor 2022 en de kadernota GGU;
3. kennis te nemen en/of in te stemmen met de overige onderwerpen op basis van de bijgevoegde advisering.

1306515

Aantrekkelijke Verzoek financiële steun aan Vlisstad
singse Ondernemers Centrale in
2021

Het college besluit:
- opdracht(en) te verstrekken aan initiatieven en organisatoren in 2021 voor het organiseren van activiteiten
en evenementen voor economische en toeristische versterking van de binnenstad en;
- hiervoor een incidenteel bedrag van € 25.000,- (excl btw) beschikbaar te stellen;
- het incidenteel bedrag te dekken uit het budget Binnenstad 2021 (€10.000,-) en het budget Toerisme 2021
(€15.000,-).

1297112

Aantrekkelijke College-opdracht project Ontwikkestad
ling Stationsgebied

Het college besluit:
1. in te stemmen met de definitieve versie van de college opdracht Stationsgebied Vlissingen (Verseonnummer 1298749);
2. wethouder S. Stroosnijder aan te wijzen als bestuurlijk opdrachtgever;
3. directeur R. Hendrikse aan te wijzen als ambtelijk opdrachtgever.

Rondvragen
Reg.nr.

Onderwerp

Besluit/Raadsvoorstel

1315849

Rondvraag 1 15-06-2021: Declaratieformulier reisen verblijfkosten wethouder Verhage over mei 2021

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

1317824

Rondvraag 2 15-06-2021: Overzicht acties coalitieprogramma (bijlage bij Kadernota 2022)

Overzicht acties coalitieprogramma conform vastgesteld met inachtneming van de aangegeven aanpassingen.

15 juni 2021
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