OPENBARE BESLUITENLIJST
collegevergadering d.d. 29 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 college- De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.
vergadering van 22 juni 2021
1315365

Aantrekkelijke Besluitvorming omgevingsverstad
gunning woningbouwontwikkeling Vlissingsestraat OostSouburg

Het college besluit:
1. de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementengebouw met 25 appartementen, 25
bergingen en 25 interne parkeerplaatsen op de locatie Vlissingsestraat 41 t/m 57 te verlenen onder onderstaande motivering en bij de aanvraag behorende ruimtelijke onderbouwing (documentnrs. 1316973 en 1316974), onder het voorbehoud dat de raad niet besluit de besluitvorming aan zich te willen houden;
2. op grond van artikel 110a Wet geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai dat afkomstig is van rijksweg A58 een
besluit hogere grenswaarde te nemen op basis van bijgevoegd akoestisch onderzoek (documentnummer
1316970);
3. geen exploitatieplan vast te stellen;
4. de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren en op grond van artikel 3, lid d van het
raadsbesluit d.d. 27 januari 2011 de mogelijkheid te geven om het besluit tot afgifte van de omgevingsvergunning aan zich te houden;
5. dat de Crisis- en herstelwet op het project van toepassing is.

1315857

Bestuur

Besluit op bezwaar tegen afwijzing ingebrekestelling

Het college besluit:
1. overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift van bezwaarmaker ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. dit besluit door middel van een brief (Verseonnummer 1316112) aan bezwaarmaker bekend te maken.

1314578

Leefbaarheid

Actualisatie Aanwijzingsbesluit
Huisvestingsverordening 2021
Scheldebuurt

Het college besluit:
tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2021.

1317454

Leefbaarheid

Vaststelling rapportage aandachtsgebieden risicovolle activiteiten

Het college besluit:
kennis te nemen van de rapportage Aandachtsgebieden externe veiligheid voor Verbrugge Zeeland Terminals aan
de Engelandweg 12 te Ritthem (Witteveen + Bos / AVIV, d.d. 13 februari 2021).

1307668

Aantrekkelijke Principeverzoek planologische
stad
medewerking gebruikswijziging
Ritthemsestraat 94

Het college besluit:
1. medewerking te verlenen aan een functiewijziging van 'bedrijf' naar 'wonen' van het perceel aan de Ritthemsestraat 94, conform de wens in het bijgevoegde principeverzoek (1306236);
2. de initiatiefnemer door middel van bijgevoegde brief (1316063), hierover te informeren.
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1316453

Sociale samenhang

Besluit om te anticiperen op de
Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen

Het college besluit:
1. tot vaststelling van het ''Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen''. Deze Verzamelwet hersteloperatie toeslagen zal naar verwachting per 01-01-2022 in werking treden;
2. de raad te informeren over het '' Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen'' via bijgevoegde raadsinformatiebrief;
3. met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de aangenomen ''Motie SP-LD-D66 Medewerking kwijtschelden
schulden als gevolg van toeslagenaffaire'' (zaaknummer 1303952).

1317652

Sociale samenhang

Ondertekening convenant Wet
wijziging woonplaatsbeginsel
Jeugdwet

- Het college besluit:
1. het convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet aan te gaan;
2. de VNG hiervan in kennis te stellen;
3. de Gemeenteraad te infomeren via een raadsinformatiebrief.
- De burgemeester besluit:
het convenant te ondertekenen door invulling van het reactieformulier in het register van de VNG.

1317094

Bestuur

Raadsinformatiebrief over
overgaan Blauw Geruite Kiel
van De Faam naar De Bode

Het college besluit:
de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over het besluit om de Blauw Geruite Kiel per
1 juli 2021 te publiceren bij De Bode in plaats van De Faam.

1311410

Sociale samenhang

Vergoeding cliëntparticipatie
Beschermd wonen

Het college besluit:
1. in te stemmen met de vergoeding voor de inzet van cliëntparticipatie bij de totstandkoming van regionaal beleid
conform voorstel;
2. hiervoor in 2021 een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken vanuit de rijksbijdrage Beschermd wonen 2021;
3. de opdracht geven voor 31-12-2021 een voorstel uit te werken over hoe de inzet van cliëntparticipatie structureel
(regionaal) te borgen.
Dit besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder.

1318594

Leefbaarheid

Concept-accommodatieplan op
hoofdlijnen en wederhoor rekenkameronderzoek

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het concept-Accommodatieplan op hoofdlijnen d.d. 21 juni 2021 (Verseonnr 1318671);
2. zijn gemaakte opmerkingen en gestelde vragen m.b.t. voornoemd concept plan via de portefeuillehouder aan de
ambtelijke organisatie terug te geven;
3. het aangepaste, definitieve Accommodatieplan op hoofdlijnen met bijbehorende raadsvoorstel uiterlijk 27 juli a.s.
tegemoet te willen zien;
4. kennis te nemen van het onderzoeksrapport van de Rekenkamer Vastgoed en accommodaties d.d. 26 mei 2021
(Verseonnr 1318664);
5. akkoord te gaan met (verzending van) de bijgevoegde brief als 'wederhoor' op voornoemd onderzoeksrapport
(Verseonnr 1318669).

1319374

Sociale samenhang

O&O incidentele kosten 2021
bestuurlijke fusie Jeugdbescherming West en Intervence

Het college besluit:
1. het O&O-formulier incidentele kosten 2021 bestuurlijke fusie Jeugdbescherming West en Intervence vast te stellen;
2. dit besluit te nemen onder voorbehoud van instemming door de inspecteur artikel 12 en de Provincie als toe-
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zichthouder.
Het college besluit:
1.
met het oog op de noodzakelijke continuïteit van de zorg- en dienstverlening in het kader van de uitvoering
van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en in het besef dat daartoe de gemeente hiervoor per 1 januari 2022 moet blijven beschikken over een informatiesysteem dat deze uitvoering ondersteunt:
1.1. een nieuw tijdelijk contract aangaan met PinkRoccade voor een jaar vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;
1.2. af te wijken van het inkoopbeleid door de aanbesteding 1 jaar uit te stellen van het benodigde informatiesysteem voor team Wmo en jeugd.

1319469

Sociale samenhang

Aanbesteding informatiesysteem t.b.v. uitvoering Jeugdwet
en Wet Maatschappelijke Ondersteuning

1318701

Sociale samenhang

Reactie op Concept Regionale
Mobiliteitsstrategie

Het college besluit:
1. als reactie op de Concept Regionale Mobiliteitsstrategie, bijgaande brief (Verseonnummer 1318774) toe te sturen aan de Provincie Zeeland;
2. dit besluit ter kennisgeving toe te zenden aan de artikel 12-inspecteur.

1286190

Leefbaarheid

Strategisch Huisvestingsplan
Onderwijs

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs t/m 2039 vast te stellen met als belangrijkste beleidskeuzes:
a. uit te gaan van een gezamenlijke visie met Middelburg op onderwijshuisvesting met ruimte voor maatwerk;
b. een kindcentrum te beschouwen als samenwerkingsconcept binnen de beschikbare middelen waarbij gezamenlijke huisvesting niet noodzakelijk is;
c. renovatie mee te nemen, gemaximeerd op 70% van de kosten van nieuwbouw en de voorwaarde dat
schoolbesturen financieel bijdragen;
d. toekomstbestendig te bouwen vanwege de flexibiliteit van het gebouw;
e. bij een leegstand van meer dan 55 m2 de leegstaande ruimte te vorderen van het betreffende schoolbestuur;
f. voor het binnenklimaat van nieuwbouw uit te gaan van ‘Frisse scholen klasse B’;
g. duurzaamheid vorm te geven door BENG en gasloos te bouwen;
h. de buitenruimte minimaal 300 m2 en maximaal 600 m2 per school te laten zijn;
i. uit te gaan van een reëel kostenbedrag per m2 Bruto Vloeroppervlakte;
j. niet gemeentelijk te investeren in kinderopvang en zorg in relatie tot onderwijshuisvesting;
2. het besluit over de bouw van nieuwe scholen in het Scheldekwartier en de locatie te nemen in het derde kwartaal van 2021.
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