
OPENBARE BESLUITENLIJST 
 

collegevergadering d.d. 5 juli 2022 
Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders A. Vader, G. Sips, S. Cracau, J. Portier en C. Bertijn 
Gemeentesecretaris R.D.A. Wiskerke 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
 
Behandelde bespreekpunten, informatie en rondvragen: 

Reg.nr. Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel/Onderwerp Rondvraag 
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2150429 Vaststelling openbare besluitenlijst 
collegevergadering van 27 juni 2022 
 

Het college besluit: De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

2126941,
2146470,
2134512,
2134351 

Schetsontwerp inrichtingsplan bou-
levards Evertsen en Bankert 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het schetsontwerp voor het inrichtingsplan voor de boulevards Evertsen en Bankert; 
2. op basis van de principes vanuit het schetsontwerp een voorlopig ontwerp uit te werken voor een inrichtingsplan voor de 

boulevards Evertsen en Bankert; 
3. te verkennen of de inrichtingsprincipes uit het schetsontwerp voor boulevards Evertsen en Bankert ook uitwerking kunnen 

krijgen op Boulevard De Ruyter, gekoppeld aan de beheersopgave 'Wegen', met als doel uitvoering in 2023; 
4. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren. 
 

2148184,
2148182,
2148190 

Afwikkeling Intervence en governan-
ce Zeeuwse inkoop 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de Zeeuws opgestelde raadsbrief over de financiële afwikkeling van de overname Intervence en de 

stand van zaken rond het onderzoek naar de governance rond de Zeeuwse inkoop jeugdhulp en beschermd wonen; 
2. deze Zeeuwse brief met een begeleidende raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad beschikbaar te stellen. 
 

2147246,
2134642 

Nota verzending raadsinformatie-
brief behandeltermijn Bindend ad-
vies 
 

Het college besluit: 
de raadsinformatiebrief ‘Omgevingswet behandelen buitenplanse OPA met bindend advies’ naar de gemeenteraad te zenden. 
 

2134471,
2134525,
2134526,
2147510 

Dienstverleningsovereenkomst 
Scalda 2022 

Het college besluit: 
* de taaltrajecten(leerroutes) voor de Nieuwe Wet Inburgering 2021 in te kopen bij Scalda voor de jaren 2022 en 2023 met 

een mogelijkheid tot verlenging tot eind 2024; 
* af te wijken van het inkoopbeleid; 
* in te stemmen met het O&O-formulier Dienstverleningsovereenkomst Scalda2022 (doc.nr. 2134526) en voor akkoord voor 

te leggen aan de art.12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder; 
* beslispunt 1 onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder. 
 

2130217,
2147141,
2147139,
2147138 

Aanbieding coalitieakkoord aan stra-
tegische partners 

Het college besluit: 
- het coalitieakkoord 2022-2026 toe te sturen aan alle Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland, het regiobureau van het 

OZO, Waterschap Scheldestromen, Economic Board Zeeland en onze verbonden partijen; 
- het Waterschap en onze 'buurgemeenten' Borsele, Middelburg, Veere, Schouwen-Duiveland en Sluis uit te nodigen voor 

een bestuurlijke kennismaking; 
- deze kennismakingen te plannen gedurende de hele collegeperiode en daarbij steeds logische koppelingen te zoeken met 

vergadermomenten van het OZO (op dinsdagmiddag in het Waterschapskantoor); 
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- gericht rondom thema's nader kennis te maken, bijvoorbeeld met de Walcherse gemeenten en Schouwen-Duiveland rond-
om de totstandkoming van de Regiovisie Walcheren en Schouwen-Duiveland. 

 
2147067,
2149000,
2147106,
2147104,
2149100,
2149072 

Instemming op voorlopige Visie 
Spuikom en start inspraak 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de inbreng in de bespiegelingsfase en de verwerking hiervan in de voorlopige Visie Spuikom; 
2. de bespiegelingsfase voor de Visie Spuikom af te sluiten; 
3. in te stemmen met de voorlopige Visie Spuikom; 
4. de voorlopige Visie Spuikom ter inspraak voor te leggen voor een periode van zes weken; 
5. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren. 

 
2127666,
2127969 

Eindrapportage Intern controle plan 
2021 

Het college besluit: 
kennis te nemen van de eindrapportage intern controle plan 2021. 

 
2149599,
2149598,
2149976,
2149936,
2149606 

Voedseluitgifte in gemeente Vlissin-
gen 
 
 
 
 
 
 
Voorgenomen besluit instemming 
met cruiseschip in haven van Vlis-
singen 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het uitgevoerde onderzoek (doc.nr. 2149936) naar aanleiding van de motie 'Vlissingse cliënten Voed-

selbank Walcheren' van de fractie LPV (doc.nr. 2149976); 
2. de verbinding op het gebied van vroegsignalering met organisaties die voedsel uitgeven, aan te halen; 
3. de jaarlijkse subsidieverlening, van € 7.709,40 aan de Voedselbank Walcheren voort te zetten; 
4. de raad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek met een raadsinformatiebrief (doc.nr. 2149598) met machti-

ging definitieve vaststelling portefeuillehouder. 
 
Het college besluit: 
1. het voornemen uitspreken om definitief in te stemmen met het verzoek van de staatssecretaris van justitie en veiligheid van 

19 mei 2022 om in de Buitenhaven van Vlissingen een cruiseschip af te meren voor de opvang van  maximaal 1100 
asielzoekers gedurende zes maanden (eind augustus 2022 - 1 maart 2023; 

2. op verzoek van de gemeenteraad de raad in haar vergadering van 7 juli 2022 consulteren over het voornemen om definitief 
in te stemmen, hiertoe bijgaande raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad toe te zenden; 

3. instemmen met bijgevoegd persbericht aangaande de komst van een cruiseschip met asielzoekers; 
4. na consultatie van de gemeenteraad in uw vergadering van 12 juli 2022 een definitief besluit te nemen; 
5. de algemeen directeur mandaat verlenen om besluiten te nemen over deze tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan 

ten aanzien van het afmeren van het cruiseschip in de Buitenhaven. 
 

 
 
Art. 34 vragen / Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
 
2144300 
2142670 

 
Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO 
van LPV over verlichting Jaagpad 
 

 
De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van LPV over verlichting Jaagpad wordt conform vastgesteld met inachtneming 
van de gevraagde aanpassing. 
 

2150535 Declaratieformulier reis- en verblijfkos-
ten wethouder Portier over mei 2022 
 

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

2150538 Declaratieformulier reis- en verblijfkos-
ten wethouder Portier over juni 2022 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Portier over juni 2022 wordt conform geaccordeerd. 

  




