OPENBARE BESLUITENLIJST
collegevergadering d.d. 22 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
Wnd. bestuurssecretaris M. Schouw

Behandelde bespreekpunten:
Reg.nr. Programma

Omschrijving

Besluit/Raadsvoorstel

Openbare besluitenlijst college- De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.
vergadering van 15 juni 2021
1315589

Bestuur

Benoeming secretarissen
Commissie Bezwaarschriften

Het college besluit:
- mevrouw I. de Moor met terugwerkende kracht per 1 september 2019 aan te wijzen als secretaris van de commissie bezwaarschriften;
- mevrouw L.W. Gouw met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 aan te wijzen als secretaris van de commissie bezwaarschriften;
- de overige juridisch adviseurs, werkzaam bij het cluster Juridische Zaken, aan te wijzen als plaatsvervangend
secretarissen van de commissie bezwaarschriften.

1315593

Leefbaarheid

Motie Openbaar onderhoud

Het college besluit:
de raadsinformatiebrief met Verseonnummer 1315607 te versturen betreffende de motie openbaar onderhoud.

1313761

Sociale samenhang

Jaarverantwoording Toezicht
Kinderopvang 2020

Het college besluit:
1. de Jaarverantwoording toezicht Kinderopvang 2020 met de daarin gegeven toelichting vast te stellen;
2. dit verslag met een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.

1312390

Sociale samenhang

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020

Het college besluit:
1. de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 (1312396 en 1312398) voor kennisgeving aan te nemen;
2. de raad via een raadsinformatiebrief (1312400) te informeren.

1313728

Leefbaarheid

Verlenging huur Witte Huis,
Prins Hendrikweg 3

Het college besluit:
een verlenging van de huurovereenkomst met het bedrijf Havenwerk aan te gaan, voor het verhuren van het Witte
Huis aan de Prins Hendrikweg 3.

1315591

Leefbaarheid

Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Zeeland 2021

Het college besluit:
de raad te adviseren om in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland 2021.

1309585

Bestuur

Evaluatie 2de Kamer verkiezingen

Het college besluit:
tot het vaststellen van de evaluatie van de 2de Kamerverkiezingen van 17 maart 2021.

1257979

Leefbaarheid

Reactie op motie CDA-POVSGP-PvdA-VVD wijktafels

Het college besluit:
- wijktafels in alle wijken en kernen te faciliteren waar de inwoners dat wensen en anderszins behoefte aan is;
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- uitgangspunt te laten zijn dat wijktafels voor de inwoners van de betreffende wijk/buurt op uitnodiging zijn;
- uitgangspunt te laten zijn dat inwoners van de betreffende wijk/buurt zichzelf ook mogen aanmelden;
- daarmee tevens uitgangspunt te laten zijn dat andere belangstellenden alleen op uitnodiging van de wijktafels aanwezig kunnen zijn;
- zich er hard voor te maken dat de wijkraad tenminste eens per jaar de raad in de gelegenheid stelt om bij een wijktafel aanwezig te zijn zodat die zich een beeld kan vormen van de werking van een wijktafel;
- de raad over de uitvoering van de motie te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (1257967).
1312443

Aantrekkelijke Functionele invulling Baskensstad
burg west

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de twee stedenbouwkundige modellen over de haalbaarheid van een functionele inpassing
van complexgewijze huisvesting voor (internationale) werknemers, een moskee en tennisvelden op het voorziene bedrijventerrein op het voormalig sportpark Baskenburg;
2. model 1 als voorkeursmodel te presenteren en te zijner tijd voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor te
leggen;
3. in te stemmen met het participatie- en communicatieplan om in overleg te treden met de verschillende belanghebbenden bij deze voorziene gebiedsontwikkeling.

1316978

Leefbaarheid

Het college besluit:
de specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving aan te vragen (aanvraagformulier met
verseonnummer 1316989).

1311623

Aantrekkelijke Bestedingen tlv Steunpakket 2
stad
Cultuur

1313074

Aantrekkelijke Boulevardsvisie (herijking) instad
spraakversie vrijgeven voor inspraak

1300575

Sociale samenhang

Aanvragen specifieke uitkering
tijdelijke ondersteuning toezicht
en handhaving

Aanvullende bezuinigingen art
12 - mantelzorgwaardering

Het college besluit:
1. in te stemmen met de uitgangspunten van de "Zeeuwse Innovatieregeling Samen in Zee" en de éénmalige bijdrage van de gemeente Vlissingen hiervoor te bepalen op € 22.000;
2. akkoord te gaan met het verlenen van een éénmalige bijdrage van € 14.000 aan de Stichting Kunsteducatie
Walcheren voor compensatie verwachte Combi-gelden over 2021;
3. akkoord te gaan met het verlenen van een éénmalige bijdrage van € 50.000 aan Film by the Sea om de vernieuwing van de website en ticketingssysteem mogelijk te maken;
4. het totaalbedrag ad € 86.000 ten laste te brengen van het compensatiepakket cultuur 2021 vanuit de decembercirculaire 2020;
5. in te stemmen met de bijgevoegde 5e begrotingswijziging college 2021 waarmee het benodigde budget van
€ 86.000 dat onderdeel uitmaakt van de stelpost 4008-602901 (nog in te delen lasten-cultuur), beschikbaar
komt.
Het college besluit:
1. de inspraakversie van de Boulevardsvisie (herijking) voor de inspraak vrij te geven;
2. bij de definitieve versie van de Boulevardsvisie een 'uitvoeringsnotitie' toe te voegen rondom het thema 'verblijfskwaliteit en autoluwe boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter' en de uitvoeringsnotitie als richtinggevend document separaat aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen;
3. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren.
Het college besluit:
1. invulling te geven aan de aanvullende bezuinigingen mantelzorg, door:
a. de motie mantelzorgwaardering af te handelen;
b. het Noodfonds Mantelzorg af te schaffen;
2. de bezuiniging ad € 111.650 voor 2021 te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2021 en de structurele bezui-
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niging te verwerken in de programmabegroting 2022-2025 ten gunste van de taakstelling Plan van Aanpak sociaal domein;
3. Stichting Manteling te informeren over afschaffing van het noodfonds met bijgaande brief;
4. de raad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief.
1316069

Leefbaarheid

North Sea Port SE: Algemene
Vergadering van Aandeelhouders dd 25 juni 2021

Het college besluit:
1. akkoord te gaan met het verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 26 juni 2020;
2. akkoord te gaan met het vaststellen van de jaarrekening 2020;
3. akkoord te gaan met het verlenen van décharge aan de bestuurders, en aan de leden van het Toezichthoudend
Orgaan, van North Sea Port SE voor gevoerd bestuur respectievelijk gehouden toezicht over 2020;
4. akkoord te gaan met het verlenen van décharge door het bestuur van North Sea Port SE aan de bestuurders
van a) North Sea Port Netherlands NV, b) North Sea Port Flanders NV en North Sea Port Netherlands Beheer
BV;
5. akkoord te gaan met herbenoeming van mevrouw Vereecke als lid van het Toezichthoudend Orgaan (TZO);
6. akkoord te gaan met het voorstel tot indexering van de vergoeding voor de onafhankelijke leden van het TZO;
7. de portefeuillehouder op te dragen deze besluiten van het college kenbaar te maken tijdens de AvA van North
Sea Port SE op 25 juni 2021;
8. de raad via raadsinformatiebrief 1317107 "Jaarstukken 2020 North Sea Port SE" te informeren over de jaarstukken 2020.

Rondvragen
Reg.nr.

Onderwerp

Besluit/Raadsvoorstel

1317909

Rondvraag 1 22-06-2021: Declaratieformulier reis- en
verblijfkosten wethouder Vader over mei 2021

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

1318245

Rondvraag 2 22-06-2021: Beantwoording vragen ogv
art. 34 RvO van D66 inzake bossenstrategie Vlissingen

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van D66 inzake bossenstrategie Vlissingen wordt conform vastgesteld.
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