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Behandelde bespreekpunten:
Reg.nr. Programma

Omschrijving

Besluit/Raadsvoorstel

Openbare besluitenlijst college- De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.
vergadering van 29 juni 2021
Openbare besluitenlijst college- De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.
vergadering van 1 juli 2021
1312054

Leefbaarheid

Addendum dienstverleningsovereenkomst 2021 RUDZeeland

Het college besluit:
1. in te stemmen met het addendum op de dienstverleningsovereenkomst 2021 met de RUD-Zeeland;
2. de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2021 te bepalen op € 22.309;
3. deze verhoging van de deelnemersbijdrage van € 22.309 te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2021.

1318218

Leefbaarheid

Bezwaar mbt correspondentie
aan bewoners en negeren
klachten leefomgeving

Het college besluit:
overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften, het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren.

1315025

Aantrekkelijke Voorstel statutenwijziging mustad
ZEEum

Het college besluit:
1. in te stemmen met de door het bestuur van de Stichting Maritiem Museum Zeeland (muZEEUm) voorgestelde
wijziging van de Statuten van de Stichting, overeenkomstig het bijgevoegde exemplaar;
2. akkoord te gaan om op basis van de gewijzigde statuten het Raad van Toezicht-model bij de Stichting MMZ in te
voeren waarbij college wel recht op voordracht voor benoeming van 2 leden houdt op basis van een accordering
van de voordracht.

1313600

Leefbaarheid

Brief VRZ: Ontwikkelingen
brandweerzorg in Zeeland +
Rapport brandweerzorg Walcheren

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de brief van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland over de ontwikkelingen
in de brandweerzorg in Zeeland;
2. kennis te nemen van de projectopdracht brandweerzorg Vlissingen en de uitkomsten van de projectopdracht af
te wachten;
3. de raad te informeren over de brief van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland over de ontwikkelingen van de brandweerzorg in Zeeland en het vervolgtraject binnen de gemeente Vlissingen middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

1318842

Bestuur

Benoeming nieuwe leden Wmo- Het college besluit:
adviesraad Vlissingen
1. kennis te nemen van de voordracht van de Wmo-adviesraad voor het benoemen van vier nieuwe leden;
2. deze voordracht te volgen en tot lid van de Wmo-adviesraad te benoemen: mevrouw I. Kleingeld, mevrouw L.
Hendrickx, mevrouw T. Kant en de heer B. Hoogesteger;
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3. de gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief.
1314214

Sociale samenhang

Aanvragen investeringssubsidie Het college besluit:
KV Atlas en SC Souburg
1. de aanvragen van korfbalvereniging Atlas en schaakclub Souburg voor investeringssubsidies in behandeling te
nemen;
2. in te stemmen met het toekennen van een investeringssubsidie van € 23.000 aan de korfbalvereniging Atlas als
bijdrage aan de verduurzaming en de renovatie van de kleedkamers, waarvoor zij zelf het beheer en onderhoud
uitvoeren;
3. in te stemmen met het toekennen van een investeringssubsidie van € 4.407 aan de Schaakclub Souburg als bijdrage aan de verduurzaming en vervanging van de kozijnen en de afzuiginstallatie van de sportaccommodatie,
waarvoor zij zelf het beheer en onderhoud uitvoeren;
4. de toe te kennen subsidie voor het gedeelte van € 10.640 te dekken vanuit het budget investeringsfonds subsidies (602909);
5. de toe te kennen subsidie voor het gedeelte van € 16.767 te dekken vanuit het budget activiteitensubsidie sport
(hoogte 2021: € 36.530), waarvan de verdeling is belegd bij de Sportraad Vlissingen;
6. hiervoor af te wijken van het bepaalde over het subsidieplafond van de beleidsregel 28 investeringssubsidie van
€ 10.640;
7. hiervoor af te wijken van het bepaalde over de indientermijn voor noodzakelijke investeringen.

1320238

Leefbaarheid

Beëindiging inzameling bedrijfsafval gemeente Vlissingen

Het college besluit:
- in te stemmen met beëindiging van de inzameling van het bedrijfsafval door de gemeente Vlissingen op
1 augustus 2022;
- in te stemmen met de brieven (1320258, 1320268, 1320271) waarmee deze beëindiging wordt gecommuniceerd;
- de raad met de bijgevoegde raadinformatiebrief te informeren over de uitvoering van de beëindiging van het in
zamelen van het bedrijfsafval door gemeente Vlissingen;
- het bijgevoegde persbericht te versturen over de uitvoering van de beëindiging van het inzamelen van het
bedrijfsafval door gemeente Vlissingen met machtiging aanpassing portefeuillehouder.

1313908

Leefbaarheid

Jaarrekening 2020 Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed
BV

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en de goedkeurende accountantsverklaring van het Stadsgewestelijk
Zwembad Vastgoed BV (SVZ);
2. als (bestuurder van een) aandeelhouder goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2020;
3. de portefeuillehouder in de AvA opdracht te geven om in te stemmen met decharge van het bestuur voor het in
2020 gevoerde beleid.
4. de terugbetaling van de Vastgoed B.V. aan gemeente over de bijdrage 2019 groot € 197.500 als voordeel te
verwerken in de 2e bestuursrapportage 2021.

1320332

Leefbaarheid

Ontwerp-spreidingsplan locaties ondergrondse containers
Schubertlaan, Scheldekwartier,
Coosje Buskenstraat en Aagje
Dekenstraat

Het college besluit:
1. een ontwerp-spreidingsplan vast te stellen voor de volgende ondergrondse containers:
- 3 in de Schubertlaan;
- 13 in het Scheldekwartier;
- 4 in de Aagje Dekenstraat;
- 2 in de Coosje Buskenstraat;
2. het vaststellingsbesluit met het ontwerp-spreidingsplan vrij te geven voor inspraak volgens art. 4 lid 1 Inspraakverordening Vlissingen.

6 juli 2021
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1320171

Sociale samenhang

Actualiseren Nota Dierenwelzijn Het college besluit:
- de raad voor te stellen om in te stemmen met het actualiseren van de inleiding van de Nota Dierenwelzijn op de
huidige wetgeving en de beleidsuitgangspunten 17 en 18 van de Nota Dierenwelzijn te schrappen;
- de raad voor te stellen de Nota Dierenwelzijn na aanpassing als bedoeld in beslispunt 1 opnieuw vast te stellen.

1316900

Leefbaarheid

Aanschaf en gebruik bodycams Het college besluit:
gemeente Vlissingen
1. tot de aanschaf van 12 bodycams bij Dit is Beveiligen B.V. (ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder
nummer 34278795, gevestigd te Beechavenue 129, 1119 RB Schiphol-Rijk) ten laste van Budget openbare orde
en veiligheid, programma 1.12 (stadstoezicht);
2. tot het vaststellen van het 'Protocol bodycams Gemeente Vlissingen 2021';
3. punt 1 en 2 vast te stellen als voorgenomen besluit en eerst de Ondernemingsraad, via de algemeen directeur
als WOR-bestuurder, vragen in te stemmen met het ‘Protocol bodycams gemeente Vlissingen 2021’.

1320359

Bestuur

Startnotitie programmabegroting 2022

Het college besluit:
kennis te nemen van de startnotitie Programmabegroting 2022.

1320000

Leefbaarheid

Terugkoppeling en vervolg
(verkeers- en infrastructurele)
maatregelen werkgroep 'Verkeer' van wijktafel Binnenstad
en verkeersmaatregelen Aagje
Dekenstraat

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport Verkeer binnenstad Vlissingen - voorstel te nemen maatregelen;
2. ten behoeve van de pilot 'opschorting I-criterium coffeeshops' voor aanvang van start van de pilot in augustus
2021 maatregelen te treffen bij de coffeeshops:
a. het omzetten van de twee kortparkeerplaatsen in de Nieuwstraat naar vergunningsparkeerplaatsen voor
bewoners;
b. het plaatsen van een snelheidsdisplay in de Nieuwstraat om de rijsnelheid te verlagen;
c. het plaatsen van een beweegbare paal in de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 5;
d. het realiseren van 4 kortparkeerplaatsen aan de kop van het Bellamypark;
e. het beperken van de maximale parkeertijd bij een 2-tal parkeerplekken aan de Aagje Dekenstraat tot 15 minuten;
3. op basis van de geconstateerde knelpunten in het onderzoeksrapport Verkeer binnenstad Vlissingen de volgende oplossingen, uit te voeren:
a. in samenspraak met de horecakoepel informeren van ondernemers over de spelregels ten aanzien van laden en lossen, en zo nodig handhaven;
b. het realiseren van een laad-losruimte in de Nieuwstraat ter hoogte van de pomp;
c. toestaan van fietsers (te gast) op de Marktstraat, Kerkstraat en het zuidelijk deel van de Walstraat;
d. het verbeteren van de bebording en bestrating op de Nieuwendijk ten behoeve van de oversteekbaarheid;
4. de volgende oplossing, in samenspraak met de leden van de wijktafel en overige belanghebbenden, nader uit
te werken:
a. het verbeteren van de afsluiting van de binnenstad voor gemotoriseerd verkeer middels het instellen van
een selectief toegangssysteem en hiervoor in 2021 met een concreet projectplan te komen;
b. het krediet Selectief toegangssysteem binnenstad ad € 25.000,- te activeren;
c. in te stemmen met de 7e begrotingswijziging College-Selectief toegangssysteem binnenstad.

1319105

Leefbaarheid

Stand van zaken pilot I criterium coffeeshops

Het college besluit:
- Om de pilot opschorting I-criterium coffeeshops Vlissingen te starten op 1 augustus 2021;
- kennis te nemen van de flankerende maatregelen die worden genomen in voorbereiding op de pilot;

6 juli 2021
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1321438

Sociale samenhang

Presentatie stand van zaken
programma Plan van Aanpak
Artikel 12 Sociaal domein

in te stemmen met de bewonersbrief en deze brief te versturen aan de bewoners van de wijken Scheldebuurt
en Centrum;
de gemeenteraad over de voortgang te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Het college besluit:
kennis te nemen van de presentatie over de stand van zaken met betrekking tot het programma Plan van Aanpak
artikel 12 Sociaal domein, die leden van de projectgroep Artikel 12 aan de raad geven tijdens een informatiebijeenkomst op 6 juli 2021.

Rondvragen
Reg.nr.

Onderwerp

Besluit/Raadsvoorstel

1320180

Rondvraag 1 06-07-2021: Beantwoording vragen ogv art.
34 RvO van fractie POV inzake Complexgewijze huisvesting (van arbeidsmigranten)

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie POV inzake Complexgewijze huisvesting (van arbeidsmigranten) wordt conform vastgesteld.

1321231

Rondvraag 2 06-07-2021: Beantwoording vragen ogv art.
34 RvO van fracties VVD en SGP inzake financiële nood
bij en toekomst voor Speeltuin Oude Stad

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fracties VVD en SGP inzake financiële nood bij en toekomst voor Speeltuin Oude Stad wordt conform vastgesteld.

1321306

Rondvraag 3 06-07-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over juni 2021

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over juni 2021 wordt conform geaccordeerd.

1321310

Rondvraag 4 06-07-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over juni 2021

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over juni 2021 wordt conform geaccordeerd.

1321314

Rondvraag 5 06-07-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over juni 2021

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over juni 2021 wordt conform geaccordeerd.

1321321

Rondvraag 6 06-07-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over juni 2021

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over juni 2021 wordt conform geaccordeerd.

1321323

Rondvraag 7 06-07-2021: Beantwoording vragen ogv art.
34 RvO fractie POV inzake handhavend optreden bij ondernemer op Kleine Markt in Vlissingen

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO fractie POV inzake handhavend optreden bij ondernemer op
Kleine Markt in Vlissingen wordt conform vastgesteld.

6 juli 2021
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