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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 colle-
gevergadering van 6 juli 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1320740 Leefbaarheid Kredietaanpassing begraaf-
capaciteit 2021 

Het college besluit: 
- het krediet aanpassing Begraafcapaciteit ad € 150.000 te activeren; 
- in te stemmen met de 6e begrotingswijziging College-aanpassing begraafcapaciteit. 
 

1304430 Aantrekkelijke 
stad 

Nota Grondbeleid 2021 Het college besluit de raad voor te stellen: 
de Nota Grondbeleid 2021 gemeente Vlissingen, met als belangrijke uitgangspunten: 
- facilitair grondbeleid als uitgangspunt voor het te voeren grondbeleid; 
- afwijken van het facilitaire grondbeleid enkel mogelijk na goedkeuring door de raad; 
vast te stellen. 
 

1321636 Sociale sa-
menhang 

Motie borging structurele fi-
nanciering jeugdzorg tijdens 
de kabinetsformatie 
 

Het college besluit: 
de bij motie van 1 juni 2021 gevraagde oproep van de gemeenteraad inzake structurele financiering voor adequate 
jeugdzorg aan de 2e Kamer te sturen. 
 

1320298 Sociale sa-
menhang 

Beleidsregels Wmo en Jeugd 
2021 

Het college besluit: 
1. de beleidsregels Wmo en Jeugd 2021 vast te stellen; 
2. de beleidsregels Wmo en Jeugd 2020 in te trekken; 
3. de beleidsregel Algemeen gebruikelijke voorziening in te trekken; 
4. kennis te nemen van het gevraagde advies van de Wmo adviesraad; 
5. de Wmo adviesraad met bijgevoegde brief te antwoorden; 
6. de raad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief. 
 

1320930 Sociale sa-
menhang 

Initiatief stichting Islamitische 
basisschool in Vlissingen 

Het college besluit: 
de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief (Verseonnummer 1320934) te informeren over het initiatief van de 
Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) om in Vlissingen te komen tot stichting van een islamitische basis-
school met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder. 
 

1322115 Leefbaarheid Advies scenario’s keuze bron- 
of nascheiden van PMD-afval 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de mogelijke scenario's voor de keuze om het PMD-afval aan de bron of na te scheiden; 
2. de raad te adviseren om te kiezen voor scenario 2: bronscheiding van PMD-afval in combinatie met omgekeerd 

inzamelen en laagfrequent inzamelen; 
3. de raad te adviseren om de financiële consequenties van scenario 2 te verwerken in de programmabegroting 
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2022-2025. 
 

1297581 Leefbaarheid Start aanbestedingsfase pro-
ject ‘illegaal in gebruik geno-
men openbaar groen’ 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de offerteaanvraag ‘Aanpak illegaal in gebruik genomen openbaar groen’, die van toepas-

sing is bij de aanbestedingsfase van het collegeproject ‘Aanpak illegaal in gebruik genomen openbaar groen’ 
(Verseonnr. 1297584); 

2. het ‘Programma van Eisen Communicatie’, dat onderdeel uitmaakt van deze aanbestedingsleidraad, afzonderlijk 
vast te stellen (Verseonnr. 1299755); 

3. de ambtelijke organisatie formeel opdracht te geven om conform de collegeopdracht en deze aanbestedingslei-
draad, het offertetraject te starten om tot gunning van deze uitvoeringsopdracht over te kunnen gaan. 

 
1322052 Bestuur Regeling BRP 2021  Het college besluit: 

de nieuwe Regeling BRP 2021 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het Reglement BRP 2014. 
 

1316079 Leefbaarheid Naamgeving openbare ruimte 
Ampèreweg 

Het college besluit: 
tot toekennen van de naam Ampèreweg op de Kenniswerf ten noord westen van Edisonweg zoals aangegeven in 
bijlage doc.nr.: 1316091. 
 

1314271 Leefbaarheid Overeenkomsten inzake 
Bommenregeling met Hofste-
de Vlugtenburg B.V., Medibel 
Juice Terminal B.V. en het 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties 
 

Het college besluit: 
overeenkomsten aan te gaan met Hofstede Vlugtenburg B.V., Medibel Juice Terminal B.V. en het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties strekkende tot het door de gemeente Vlissingen doen van een aanvraag 
bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor een bijdrage in de kosten voor opsporing en 
ruiming van ontplofbare oorlogsresten. 
 

1320303 Aantrekkelijke 
stad 

Voortgang bestemmingsplan-
procedure Stadslandgoed 
Nieuwerve / Justitieel Com-
plex Vlissingen 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de voortgang van het proces om te komen tot een bestemmingsplan voor het Stadslandgoed 

Nieuwerve / Justitieel Complex Vlissingen; 
2. de in de Notitie 'Projectdefinitie opgenomen uitgangspunten vast te stellen'; 
3. bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad door te sturen met machtiging definitieve vaststelling por-

tefeuillehouder. 
 

1323110 Leefbaarheid Uitvoering ontvlechting be-
drijfsafval - extra brief 

Het college besluit: 
in te stemmen met de brief (1322897) waarmee de inzameling van het bedrijfsafval door de gemeente Vlissingen per 
1 augustus 2022 wordt beëindigd. 

 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1322359 Rondvraag 1 13-07-2021: Declaratieformulier reis- en ver-

blijfkosten wethouder Verhage over juni 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over juni 2021 wordt conform geac-
cordeerd. 

1322840 Rondvraag 2 13-07-2021: Beantwoording vragen ogv art. 
34 RvO van Fractie SGP inzake geluidsoverlast door ra-

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van Fractie SGP inzake geluidsoverlast door racers op 
Nieuwe Vlissingseweg en Nieuwe Zuidbeekseweg wordt conform vastgesteld. 
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cers op Nieuwe Vlissingseweg en Nieuwe Zuidbeekseweg 
 

1322841 Rondvraag 3 13-07-2021: Beantwoording vragen ogv art. 
34 RvO van Fractie LPV inzake raadsinformatiebrief motie 
Leefbare en veilige boulevards 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van Fractie LPV inzake raadsinformatiebrief motie Leefbare 
en veilige boulevards wordt conform vastgesteld. 

1322842 Rondvraag 4 13-07-2021: Beantwoording vragen ogv art. 
34 RvO van Fractie 50PLUS inzake 'Coronasteun 2020 
voor vrijwillige jeugdorganisaties' 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van Fractie 50PLUS inzake 'Coronasteun 2020 voor vrijwilli-
ge jeugdorganisaties' wordt conform vastgesteld. 

 
 




