OPENBARE BESLUITENLIJST
collegevergadering d.d. 20 juli 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 collegevergadering van 13 juli 2021

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

Openbare parafenbesluitenlijst
van 16 juli 2021

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

1319865

Bestuur

Het slavernijverleden van Vlissingen

Het college besluit, op basis van de door 2 historici uitgevoerde historiografische verkenning naar het slavernijverleden van Vlissingen:
1. dit onderzoeksrapport met een brief te sturen aan de gemeenteraad;
2. publiekelijk te erkennen dat Vlissingen een belangrijke rol speelde bij de transatlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme en het onderzoeksrapport met deze zin aan te bieden aan de pers en de bevolking;
3. actief te blijven deelnemen aan de jaarlijkse slavernijherdenking op de Balans in Middelburg;
4. in Vlissingen geen apart monument neer te zetten voor het slavernijverleden omdat het slavernijverleden nadrukkelijk ook een Walchers en een Zeeuws verhaal is en dus het slavernijmonument in Middelburg passend
is;
5. na te gaan denken over de wijze waarop in 2023, het landelijke herdenkingsjaar, ook in Vlissingen aandacht
kan zijn voor het slavernijverleden.

1322470

Leefbaarheid

Voorwaarden exploitatievergunning pilot opschorting I-criterium

Het college besluit:
in te stemmen met de tijdelijke aanvulling/aanpassing van de exploitatievergunning(en) ten behoeve van de pilot
opschorting I-criterium.

1322854

Sociale samenhang

Afrekening Beschermd wonen
2020 ZorgSaam

Het college besluit:
1. op grond van de compensatieregeling 'Continuïteit financiering omzet Wmo' voor ZorgSaam een compensatie
van € 87.618,96 vast te stellen;
2. de kosten hiervoor ad € 87.618,96 te verrekenen met de terugvordering van € 181.036,41 aan ZorgSaam in het
kader van de afrekening Beschermd wonen 2020;
3. het CZW-bureau opdracht te geven om ZorgSaam middels een brief te informeren dat deze verrekening resulteert in een terugvordering van € 93.417,45;
4. bovenstaand besluit ter kennisname te verstrekken aan de artikel 12-inspecteur en de Provincie Zeeland als
toezichthouder.

1322390

Aantrekkelijke Aanvullend principeverzoek facili- Het college besluit:
stad
teren tijdelijke overnachting mili- 1. kennis te nemen van het namens Verbrugge Zeeland Terminals B.V. ontvangen aanvullende principeverzoek
tairen Verbrugge Zeeland Termi(1320949 en 1320950) op een eerder principeverzoek (1290662) voor het faciliteren van tijdelijke overnachting
-1-

nals

van militairen op/bij het terrein van Verbrugge Zeeland Terminals in Vlissingen-Oost;
2. kennis te nemen van het advies (1322384) van de Veiligheidsregio Zeeland en RUD Zeeland inzake externe
veiligheid m.b.t. het onder beslispunt 1 genoemde aanvullende principeverzoek;
3. in principe (planologische) medewerking te verlenen aan het onder beslispunt 1 genoemde aanvullende principeverzoek, onder voorwaarde dat bij de verdere planvorming de in het eerdere principeverzoek (1290660 en
1290662) en het daarop ontvangen advies (1290663) van de Veiligheidsregio Zeeland en RUD Zeeland genoemde veiligheidsmaatregelen worden nageleefd;
4. deze medewerking expliciet te baseren op de aangetoonde functionele binding vanuit het principe "train as you
fight" ter voorkoming precedentwerking;
5. de initiatiefnemer door middel van de bijgevoegde brief in kennis te stellen van uw besluit;
6. de raad door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief in kennis te stellen van uw besluit.

1323214

Sociale samenhang

Beëindigen erfpachtovereenkomst buurt- en speeltuinvereniging De Oude Stad en afhandelen van achterstallige betalingen

Aangehouden.

1322690

Sociale samenhang

Zienswijzen maatregelen subsidies Sociaal domein 2022-2024

Aangehouden.

1323637

Leefbaarheid

Definitief Accommodatieplan op
hoofdlijnen d.d. 12 juli 2021

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de antwoorden op de vragen op het concept-Accommodatieplan op hoofdlijnen d.d. 21
juni 2021;
2. kennis te nemen van het (definitieve) Accommodatieplan op hoofdlijnen d.d. 12 juli 2021 (Verseonnr 1323642);
3. de raad voornoemd plan ter vaststelling voor te leggen middels bijgevoegd raadsvoorstel (Verseonnr 1323639).

1321350

Sociale samenhang

Eindrapport KplusV: verdiepend
onderzoek naar Werkleerbedrijf
Orionis

Het college besluit:
1. in te stemmen met de verbetervoorstellen, aanbevelingen en conclusies uit het eindrapport Verdiepend onderzoek Orionis van KplusV;
2. opdracht te verlenen om de beleidsmatige onderdelen uit het eindrapport die onder de (beleids)regie van de
gemeenten vallen nader uit te werken;
3. het dagelijks en algemeen bestuur van Orionis Walcheren opdracht te geven om:
a. in samenwerking met de deelnemende gemeenten de operationele onderdelen uit het eindrapport nader uit
te werken;
b. de verbetermaatregelen en aanbevelingen uit het eindrapport in een implementatieplan uit te werken en uiterlijk in oktober 2021 aan het college aan te bieden ter besluitvorming door de gemeenteraad;
c. de verbetervoorstellen en resultaatdoelstellingen uit het eindrapport en het implementatieplan te monitoren
en deze (meerjarig) te verwerken in de begroting en managementrapportage;
d. de financiële gevolgen hiervan, jaarlijks en meerjarig, te verwerken in de (eerstvolgende) begroting(wijziging) van Orionis Walcheren;
4. het onderzoeksrapport van KplusV met bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te verstrekken;
5. dit besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en de Provincie Zeeland
als toezichthouder.

20 juli 2021
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1322121

Aantrekkelijke Strategie en organisatie citymarstad
keting gemeente Vlissingen

Het college besluit:
1. in te stemmen met het nader uitwerken van het advies over de strategie en organisatievorm voor Citymarketing
Vlissingen;
2. in te stemmen met de werving van een kwartiermaker die de organisatievorm en een programma vorm gaat
geven in lijn met voorgestelde strategie en de nog vast te stellen strategische visie.

1318835

Bestuur

Het college besluit:
1. de berekeningssystematiek tekort Sociaal Domein en Werk & Inkomen, conform de werkwijze van de artikel
12-inspecteur, op te volgen;
2. tot het opstellen van een voorstel om voor het ontstane tekort op het klassiek domein, via een ingroeimodel toe
te groeien naar de te realiseren taakstelling;
3. om deze systematiek met ingang van 2021 in te voeren en het voorstel te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2021 en de programmabegroting 2022-2025;
4. de portefeuillehouder te machtigen om hiervoor het gesprek aan te gaan met de artikel 12-inspecteur;
5. de raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief;
6. dit besluit ter kennisgeving aan de inspecteur artikel 12 en de Provincie Zeeland als toezichthouder voor te
leggen.

Systematiek berekenen tekort
Sociaal Domein en Werk & Inkomen (art.12)

Rondvragen
Reg.nr.

Onderwerp

1323898

Rondvraag 1 20-07-2021: Declaratieformulier reisen verblijfkosten wethouder Vader over juni 2021

Besluit/Raadsvoorstel
Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over juni 2021 wordt conform geaccordeerd.

20 juli 2021
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