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2146934 Openbare besluitenlijst college-
vergadering van 21 juni 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

2143257,
2143268,
2143269 

Beschikbaar stellen van budget 
voor inhuur ten behoeve van de 
voorbereiding en uitvoering van 
de evaluatie van de toegang tot 
beschermd wonen in Zeeland 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 12.500 ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de 

evaluatie van de nieuwe werkwijze in de toegang tot beschermd wonen in Zeeland; 
2. de kosten hiervoor ten laste te brengen van de integratie uitkering beschermd wonen 2022; 
3. in te stemmen met het O&O-formulier ‘Beschikbaar stellen budget voorbereiding en uitvoering evaluatie toegang beschermd wo-

nen in Zeeland’; 
4. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur, waarbij het voorstel met in-

stemming van de Provincie Zeeland is voorgelegd. 
 

2143404,
2143387,
2143431,
2145486,
2145482 

Beslissing op Bezwaar tegen 
de gezamenlijke informatie brief 
i.z. rijksbijdrage PAW 

Het college besluit: 
1. het advies van de Commissie bezwaarschriften d.d. 13 juni 2022 (documentnummer 2143387) integraal over te nemen; 
2. op het bezwaarschrift (documentnummer 2145486) te beslissen met de bijgevoegde beslissing op bezwaar (documentnummer 

2143431) en deze aan bezwaarmaker te verzenden; 
 
 

2146024,
2146026 

Beantwoording technische 
raadsvragen jaarstukken 2021 

Het college besluit: 
akkoord te gaan met de beantwoording van de raadsvragen met inachtneming van de aangegeven aanpassingen. 

 
2141643,
2141625 

TPO-verslag 31-03-2022 Het college besluit: 
- kennis te nemen van het TPO-verslag van 31-03-2022; 
- het TPO-verslag van 31-03-2022 aan de raad te verstrekken. 
 

2133714,
2133708,
2133712 

Nieuwe Walcherse verdeelsleu-
tel en GVC OvO 

Het college besluit: 
1. akkoord te gaan met de nieuwe Walcherse verdeelsleutels ten aanzien van het Walcherse aandeel van de centralekosten van 

de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V (nummer 2133708) en deze voor drie jaar vast te leggen; 
2. de Overeenkomst van Opdracht met de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V. (nummer 2133712) niet te ondertekenen; 
3. dit besluit ter kennisgeving naar de art.12-inspecteur te verzenden. 
 

2134168,
2134164,
2146071,
2146299,

Ledenbrief 22/035: Agenda, 
stukken Alg. Leden Vergade-
ring (ALV) VNG 29-06 

Het college besluit: 
1. dat de burgemeester de gemeente Vlissingen op de ALV van de VNG op 29 juni 2022 vertegenwoordigt; 
2. in te stemmen het contributievoorstel voor 2023; 
3. kennis te nemen en/of in te stemmen met de overige onderwerpen en moties.  
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2146786 
 

 

2144597,
2144992,
2141218 

Ledenbrief 2022-007: Voor-
dracht collegeleden in Zeeuwse 
besturen en commissies 

Het college besluit: 
1. burgemeester Van den Tillaar voor te dragen voor een nieuwe termijn voor het algemeen bestuur van de Vereniging van Zeeuw- 
    se Gemeenten na check maximale zittingsduur; 
2. kennis te nemen van het overzicht van de vertegenwoordiging van de VZG in besturen en commissies in Zeeland; 
3. via het OZO te benadrukken dat de bestuurlijke drukte zoveel mogelijk moet worden voorkomen; 
4. in te stemmen met de volgende voordrachten: 

- wethouder Sips: Economic Board Zeeland en als voorzitter van het OZO overleg economische versnelling; 
- wethouder Bertijn: Bestuurlijke integratiegroep Zeeuwse Omgevingsvisie; 
- burgemeester Van den Tillaar: interesse kenbaar maken voor de Scheldemondraad. 

    - Wethouder Portier: Zuidwestelijke Delta (indien voordracht mogelijk is) 
 

2101388,
2101409,
2101385,
2101393,
2101410 

Intentieovereenkomst Cro-
cuslaan e.o. 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het buurtplan Crocuslaan en omgeving en de daarbij behorende voorgenomen scenariokeuze van woning-

corporatie l'escaut om 143 woningen te slopen en een nieuwbouwplan te ontwikkelen (nr. 2101385); 
2. in te stemmen met het sluiten van de intentieovereenkomst voor de herstructurering en openbare ruimte van de Crocuslaan en 

omgeving (nr. 2101409); 
3. de raad via een raadsinformatiebrief (nr. 2101393) te informeren over de scenariokeuze van l’escaut om 143 woningen te slopen 

en een nieuwbouwplan te ontwikkelen met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder. 
 

 
Art. 34 vragen / Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
 
2126159,
2146449,
2134264 
 

 
Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO 
van FvD over Verlenging tijdelijke noodop-
vang Marinekazerne  

 
De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van FvD over Verlenging tijdelijke noodopvang Marinekazerne wordt conform 
vastgesteld. 

2144930 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Bertijn over mei 2022 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Bertijn over mei 2022 wordt conform geaccordeerd. 

2147529 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
burgemeester Van den Tillaar over mei 
2022 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over mei 2022 wordt conform geaccordeerd. 

  




