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2153852 Openbare besluitenlijst college-
vergadering van 5 juli 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

2155644 Openbare parafenbesluitenlijst 
van 11 juli 2022 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

2147284,
2147384,
2147387,
2147389 
 

Financiële bijdrage aan sa-
menwerkingsverband Zuidwes-
telijke Delta 

Het college besluit: 
in te stemmen met de opnieuw vastgestelde jaarlijkse bijdrage voor de Zuidwestelijke Delta en de bijdrage beschikbaar te stellen. 
 

2149279,
2149267 
 

Raadsinformatiebrief over RCS 
en T.C. Souburg 

Het college besluit: 
de gemeenteraad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief. 
 

2149064,
2152364 

OTG taalhuis Het college besluit: 
in te stemmen met de inkoop van taalcoaches bij het Taalhuis Walcheren & Gilde Samenspraak. 

 
2152658,
2151770 

Besluitvorming voor praktisch 
afhandelen van saneringslijsten 
wegverkeerslawaai 
 

Aangehouden. 
 

2152192,
2152197,
2152199,
2152200,
2152201,
2152202,
2152203,
2152251,
2152289 

Subsidieaanvraag Nollebos-
Westduinpark 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het indienen van de subsidieaanvraag ‘Sport, spel en biodiversiteit in het Nollebos-Westduinpark’ (document-

nummers 2152197, 2152203, 2152199, 2152200, 2152201, 2152289, 2152202) bij de Provincie Zeeland voor een bedrag van 
200.000 euro; 

2. de Projectleider Streefbeeld Nollebos-Westduinpark te mandateren om bijgevoegde subsidieaanvraag (documentnummers 
2152197, 2152203, 2152199, 2152200, 2152201, 2152289, 2152202) namens de Gemeente Vlissingen te ondertekenen; 

3. de Projectleider Streefbeeld Nollebos-Westduinpark te mandateren om de ondertekende subsidieaanvraag namens de Gemeen-
te Vlissingen in te dienen bij de Provincie Zeeland; 

4. in te stemmen met de verzending van de raadinformatiebrief (documentnummer 2152192). 
 

2144963,
2146020,
2146825,
2146021 

Ontwikkeling visie Sloeweg Het college besluit: 
1. een toekomstvisie te ontwikkelingen voor de Sloeweg; 
2. kennis te nemen van de globale opzet en procesplanning; 
3. Bureau Tridée middels opdrachtbrief (registratienummer: 2146020) opdracht te geven voor inhoudelijke en procesmatige onder-

steuning; 
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4. Dit onder voorbehoud dat de beantwoording van de gestelde vragen richting portefeuillehouder wethouder Bertijn deze week 
plaatsvindt. 

 
2138121,
2140050,
2138110,
2144924 

Start actualisatie verkeersbeleid 
Vlissingen 

Het college besluit: 
1. het verkeersbeleid van de gemeente Vlissingen te actualiseren; 
2. kennis te nemen van de globale opzet en procesplanning; 
3. de stelpost van €67.000,00 (op verkeersveiligheid 601403) beschikbaar te stellen voor het actualiseren van het verkeersbeleid; 
4. akkoord te gaan met een begrotingswijziging om de stelpost op advieskosten (€42.000,00) en onderzoekskosten (€25.000,00) te 

zetten; 
5. in te stemmen met de offerte van bureau Groen Licht (registratienummer 2138110 en 2144924); 
6. Bureau Groen Licht middels opdrachtbrief (registratienummer: 2140050) opdracht te geven voor inhoudelijke en procesmatige 

ondersteuning. 
 

2152719,
2152692,
2152710,
2152810,
2152815,
2152859 
 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen-
verordening Vlissingen 2022 

Het college besluit: 
1. het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022 vast te stellen (documentnummer 2152692); 
2. het besluit tot 2e Wijziging Algemeen aanwijzingsbesluit 2005 vast te stellen (documentnummer 2152810); 
3. de raad met een raadinformatiebrief (documentnummer 2152815) te informeren over het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverorde-

ning Vlissingen 2022 en de 2e Wijziging Algemeen aanwijzingsbesluit 2005. 
 

2138131,
2144216,
2144232,
2144231,
2144224 
 

Kon-Tiki Het college besluit: 
een formeel standpunt te vragen bij Gedeputeerde Staten (GS) over Kon-Tiki in relatie tot de omgevingsverordening. 
 

 

2153030,
2152703 

Aanbiedingsbrief jaarstukken 
2021 college van Gedeputeer-
de Staten 

Het college besluit: 
in te stemmen met bijgaande aanbiedingsbrief bij de jaarstukken 2021 en deze te versturen naar het college van Gedeputeerde 
Staten. 
 

2152722,
2152681,
2153024 

Aanbiedingsbrief SiSa- verkla-
ring 2021 CBS 

Het college besluit: 
in te stemmen met bijgaande aanbiedingsbrief bij de voorlopige jaarstukken 2021 voor de SiSa-verklaring en deze te versturen aan 
het Ministerie van BZK. 
 

2146220,
2149738,
2149762,
2149798,
2149739,
2149740,
2149794,
2147739 

Businessplan Buurtteams Het college besluit: 
1. het Businessplan Buurtteams, nr. 2149738, vast te stellen en de uitvoering van het ‘Buurtbedrijf’ in de gemeente Vlissingen per 

2023 te organiseren vanuit een overheids-BV; 
2. het ontwerp-besluit oprichten Buurtbedrijf BV Vlissingen, nr. 2149794, middels een raadsinformatiebrief, nr. 2147739, voor te 

leggen aan de raad, waarbij de raad in de gelegenheid wordt gesteld zijn wensen en bedenkingen te geven tot uiterlijk 16 sep-
tember 2022; 

3. de financiële uitwerking van dit voorstel te verwerken in de gemeentelijke programmabegroting 2023; 
4. geheimhouding op te leggen op de bijlagen (nr. 2149739 en nr. 2149740) bij deze nota op grond van artikel 55 lid 1 van de Ge-

meentewet en op grond van artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet open overheid; 
5. dit besluit ter kennisgeving aan te bieden aan de art.12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder. 
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2146441,
2153254,
2153281,
2150091 

Evaluatie evenementenbeleid 
en voorstel om te komen tot 
een evenementenvisie 

Het college besluit:  
1 kennis te nemen van het rapport ‘Evaluatie evenementenbeleid Vlissingen’; 
2. in te stemmen met de te volgen procesbeschrijving; 
3. de raad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de evaluatie en de vervolgstappen, die het college van plan 

is te nemen. 
 

2114003,
2114067,
2118801 

Vaststelling uitgangspunt 
grondwaarde perceel stadszijde 
Boulevard Bankert 154 
 

Aangehouden. 
 

2153682,
2153693
2113811 
 

Presentatie college Omge-
vingsvisie Vlissingen - 12 juli 

Het college besluit: 
kennis te nemen van de presentatie Omgevingsvisie (document nummer 2153693). 
 

 
2154443,
2154454,
2106714 

Ondertekening GVC OvO Het college besluit: 
1. de Overeenkomst van Opdracht met de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V. (nummer 2106714) te ondertekenen; 
2. dit besluit ter kennisgeving naar de art.12-inspecteur te verzenden. 

 
2153839 Werkwijze Wmo-ondersteuning 

in het kader van zorgcontinuïteit 
Het college besluit: 
1. in het kader van zorgcontinuïteit de Wmo-ondersteuning voort te zetten voor inwoners die tot 1 juli 2022 ondersteuning in de 

vorm van zorg in natura (ZIN) ontvingen van een zorgaanbieder die na 1 juli geen overeenkomst meer heeft met de gemeente. 
Het gaat enkel om inwoners die een aanvraag hebben gedaan voor ondersteuning in de vorm van een persoonsgebonden bud-
get (PGB);  

2. de financiering voor deze ondersteuning ook voort te zetten, in ieder geval totdat het onderzoek naar de PGB-vaardigheid van de 
betreffende inwoner is afgerond; 

3. op basis van de uitkomsten van het onderzoek als bedoeld onder 2 of de inwoner in aanmerking komt voor een PGB. 
 

150207 
2150208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhuur programmacoördinator 
Beschermd Wonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het college besluit: 
1. een medewerker van de Gemeente Schouwen-Duiveland, te benoemen voor de periode 1-9-2022 t/m 1-9-2024, in de functie 

van programmacoördinator Beschermd Wonen/strategisch adviseur sociaal domein ten bate van de Zeeuwse samenwerking 
Sociaal Domein; 

2. de arbeidsverhoudingen via een op te stellen detacheringsovereenkomst te regelen; 
3. de kosten van deze detachering te dekken uit de Rijksbijdrage 2022 Beschermd Wonen en volgende jaren; voor 2022 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 35.8333,33, voor 2023 € 107.500,-- en voor 2024 € 71.666,67; 
3. in te stemmen met het O&O-formulier ‘Programmacoördinator Beschermd Wonen’; 
4. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toe-

zichthouder. 

Art. 34 vragen / Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
 
2152527,
2153284 

 
Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van SGP 
over ‘Eerste inspanning blijvend behoud bunker 

 
De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van SGP over ‘Eerste inspanning blijvend behoud bunker FL 241’ 
wordt conform vastgesteld. 
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FL 241’ 
 

2142672,
2143885 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van LPV 
over ‘Info Arsenaalgebied’ 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van LPV over ‘Info Arsenaalgebied’ wordt vastgesteld met inachtne-
ming van de aangegeven aanpassing. 

 
2152129,
2150490 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van PSR 
over ‘Probleem vervuilde grond en grondwater 
Energieweg te Vlissingen’ 
 

De beantwoording vragen ogv art 34 RvO van PSR over ‘Probleem vervuilde grond en grondwater Energieweg te 
Vlissingen’ wordt conform vastgesteld. 

2142786,
2154247 
 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van LPV 
over ‘Ontwikkeling Aldi + omgevingsgebied’ 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van LPV over ‘Ontwikkeling Aldi + omgevingsgebied’ wordt conform 
vastgesteld. 

2154717,
2117609,
2154722 
 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van PSR 
over ‘Extra waarschuwing bij hekgolven’ 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van PSR over ‘Extra waarschuwing bij hekgolven’ wordt conform vast-
gesteld. 

2151493 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wet-
houder Vader over mei 2022 
 

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

2152113 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wet-
houder Vader over juni 2022 
 

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

2152152 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wet-
houder Bertijn over juni 2022 
 

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

2153172 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wet-
houder Cracau over juni 2022 
 

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

2154523 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burge-
meester van den Tillaar over juni 2022 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester van den Tillaar over juni 2022 wordt conform geac-
cordeerd. 

  




