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Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders A. Vader, J. de Jonge, J.L. Reijnierse en S. Stroosnijder 
Gemeentesecretaris M. van Vliet 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
Afwezig: wethouder Verhage 
  

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst college-
vergadering van 20 juli 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1323920 Aantrekkelijke 
stad 

Ontwerpwijzigingsplan 'Bedrij-
venterrein Souburg - herontwik-
keling Oude Veerhavenweg, 
Vergroting Bouwvlak, Archeo-
logie' 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het bijgevoegde voorontwerpwijzigingsplan ‘Bedrijventerrein Souburg - herontwikkeling Veer-

havenweg, Vergroting Bouwvlak, Archeologie’ (bijlage 1323917); 
2. in te stemmen met de bij bovengenoemd wijzigingsplan behorende aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling 

(1324997); 
3. de inspraakprocedure en het vooroverleg met betrokken instanties op te starten voor het voorontwerpwijzigings-

plan; 
4. gelijktijdig met het vooroverleg met instanties, zoals bedoeld in punt 3, ingevolge artikel 7.19, lid 3 Wet Milieube-

heer de onder beslispunt 2 genoemde aanmeldnotitie toe te zenden aan bestuursorganen die betrokken zijn bij de 
voorbereiding van het wijzigingsplan. 

 
1316266 Aantrekkelijke 

stad 
Definitieve vaststelling Zeeuw-
se Woonagenda 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de Zeeuwse Woonagenda; 
2. mee te werken aan het opstellen van een concrete uitvoeringsagenda (Verseonnummer 1316599); 
3. de gemeenteraad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief (Verseonnummer 1316625). 
 

1323660 Leefbaarheid Pilot engineering toekomstbe-
stendige openbare ruimte 
Paauwenburg Noord Oost 

Het college besluit: 
1. gemotiveerd af te wijken van het inkoop -en aanbestedingsbeleid voor de wijkgerichte aanpak van Paauwenburg 

Noord Oost; 
2. de opdracht voor het participatie -en gedeeltelijke engineerstraject wijkgerichte aanpak Paauwenburg Noord Oost 

onderhands te gunnen aan Royal Haskoning DHV; 
3. via aanvullende collegenota vast te leggen dat in de aanpak ook de integrale aandacht voor sociale veiligheid en 

verkeer meegenomen wordt. 
 

1323979 Leefbaarheid Evaluatie Pilot Toeristische in-
formatiepunten Vlissingen 

Het college besluit: 
- kennis te nemen van de Evaluatie Pilot Toeristische informatiepunten Vlissingen (Verseon 1324225); 
- de pilots toeristische fysieke infopunten te beëindigen en de exploitatie na 31 oktober 2021 niet meer te financie-

ren; 
- de VOC en ZB hierover via bijgevoegde brieven (Verseon 1324228 en 1324227) te informeren; 
- de gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief (Verseon 1324226) met machtiging definitie-
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ve vaststelling portefeuillehouder. 
1323139 Aantrekkelijke 

stad 
Onttrekking algemene reserve 
ontwikkeling Stadslandgoed 
Nieuwerve 

Het college besluit: 
1. de gemeenteraad voor te stellen om akkoord te gaan met de besteding van het Vlissingse aandeel van 

€ 500.000,- voor de planvorming en realisatie van het Stadslandgoed Nieuwerve; 
2. akkoord te gaan met een besteding van deze middelen in de periode 2021 t/m 2024 en dit middels een begro-

tingswijziging bij de tweede bestuursrapportage vast te laten stellen. 
 

1320952 Aantrekkelijke 
stad 

Delegatiebesluit i.h.k.v. Omge-
vingswet 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
de ‘1e wijziging van het Algemeen delegatiebesluit Vlissingen 2015’ vast te stellen. 
 

1324016 Sociale sa-
menhang 

Correctie subsidie Sociale Pen-
sions 2021 

Het college besluit: 
1. de subsidie Maatschappelijke opvang voor Sociale Pensions voor 2021 te corrigeren door deze met € 60.000 naar 

boven bij te stellen; 
2. het subsidieplafond Maatschappelijke opvang voor 2021 op te hogen met een bedrag van € 60.000; 
3. de kosten hiervoor te dekken uit post 3.3.9 van de programmabegroting 2021 (Septembercirculaire 2020: hogere 

kosten centrumgemeentetaken), onderdeel Beschermd wonen; 
4. in te stemmen met het O&O-formulier 'Correctie subsidie Sociale Pensions 2021'; 
5. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en Provincie 

Zeeland als toezichthouder. 
 

1321837 Leefbaarheid Starten dagvaardingsprocedure 
bruikleenovereenkomst 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de aansprakelijkstelling zoals verwoord in de brief van 15 januari 2020 (Verseonnr. 1323460) 

voor wat betreft het niet voldoen aan de wettelijke en contractuele verplichtingen overeenkomstig de bruikleen-
overeenkomst d.d. 20-10-2015 (Verseonnr. 1323457); 

2. een dagvaardingsprocedure te starten tegen de betreffende bruikleennemer wegens toerekenbare niet-nakoming 
van de bruikleenovereenkomst en in die procedure een schadevergoeding van € 700,- te vorderen, te vermeerde-
ren met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf datum 15 oktober 2019 en te vermeerderen met een proceskos-
tenveroordeling; 

3. juridisch adviseur Paul la Croix Kaiser te machtigen om de gemeente in dit proces te vertegenwoordigen. 
 

1319091 Aantrekkelijke 
stad 

Vervolg volkstuinencomplex 
Donkereweg 

Het college besluit: 
gelet op de situatie aan de Donkereweg en als vervolg op het eerder gestarte handhavingstraject, het handha-
vingstraject op basis van het bestemmingsplan te vervolgen met als doel om deze situatie af te wikkelen. 
 

1324973 Aantrekkelijke 
stad 

Verordening BIZ Centrum Vlis-
singen 2022-2026 

Het college besluit: 
- in te stemmen met het verzoek van de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) om medewerking te verlenen aan 

het instellen van een nieuwe Bedrijveninvesteringszone voor de jaren 2022-2026 in het centrum van Vlissingen; 
- in te stemmen met de concept-uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de VOC; 
- in te stemmen met de concept-verordening BIZ Centrum Vlissingen 2022-2026; 
- out-of-pocket-kosten voor de informatievoorziening en draagvlakmeting voor rekening van de gemeente te laten 

komen en te dekken uit het budget Binnenstad 2021/2022; 
- de raad voor te stellen: 
- de verordening 2021-2025 in te trekken; 
- de verordening 2022-2026 vast te stellen in haar vergadering van 30 september 2021 en kennis te nemen van de 

uitvoeringsovereenkomst. 
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1324081 Leefbaarheid Machinefabriek | Cascoherstel 

(3) 
Het college besluit: 
besluitpunt 2 van het collegebesluit d.d. 15 december 2020 (docnr. 1263596) in te trekken en te vervangen door:  
‘de raad voor te stellen (raadsvoorstel met docnr. 1324175): 
a. het budget cascoherstel Machinefabriek in de grondexploitatie Scheldekwartier te verhogen van € 1,2 mln. naar € 

4,1 mln. en dit te verwerken in de tweede herziening grex 2021; 
b. de verkoopwaarde van de Machinefabriek na cascoherstel op basis van taxatie met € 1,65 mln. te verhogen en dit 

te verwerken in de 2e herziening grex 2021; 
c. het resultaat van de grondexploitatie bij de 2e herziening 2021 te laten verslechteren met € 1,25 mln. (nominaal). 

Deze verslechtering te dekken uit de onttrekking van € 1,25 mln. aan de algemene reserve’,  
conform het voorwaardelijk besluit van de raad op 8 juli jl. (doc.nr. 1320626). 
 

1324434 Aantrekkelijke 
stad 

Bindend Advies i.h.k.v. Omge-
vingswet 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
het ‘Besluit bindend adviesrecht raad Omgevingswet Vlissingen’ vast te stellen. 
 

1324994 Leefbaarheid Omgevingsvergunningen IKC 
Tweemaster-Kameleon en De 
Parelburcht en gymzaal 
Braamstraat 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de beantwoording van de ingekomen reacties t.a.v. de bouwplannen voor IKC Tweemaster-

Kameleon, IKC de Parelburcht en een gymzaal op het adres Braamstraat 3a, zoals opgenomen in bijlage (Verse-
onnr 1324993); 

2. de omgevingsvergunningen voor de onder beslispunt 1 genoemde bouwplannen, zoals opgenomen in bijlage 
1324992, 1324991 en 1324990 te verlenen; 

3. het besluit via bijgevoegde concept e-mail bekend te maken aan de indieners van een reactie en hen te wijzen op 
de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift voor zover zij aangemerkt kunnen worden als belang-
hebbende; 

4. de raadsinformatiebrief via parafenronde vast te stellen in relatie tot besluit Gunning en realisatie scholen en gym-
zaal Souburg zuid; 

5. niet op voorliggende nota te besluiten indien niet positief besloten wordt op de B&W-nota met nr. 1323916. 
 

1324864 Bestuur Strategische visie 2040 Blik op 
de toekomst  

Het college besluit: 
- de strategische visie 2040 Blik op de toekomst vast te stellen en ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeen-

teraad met inachtneming machtiging portefeuillehouder redactionele aanpassing; 
- het persbericht vast te stellen en toe te lichten in het persgesprek. 
Meer dan 10 jaar geleden werd de vorige strategische visie onder de naam Actualisatie Stadskoers vastgesteld. De 
wereld is sindsdien ingrijpend veranderd. Reden om een nieuwe 'toekomstbestendige' visie te ontwikkelen, die een 
inspiratiebron en leidraad voor de toekomst kan zijn voor inwoners, raad en college. Tijdens twee participatierondes 
zijn we met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden in gesprek gegaan om in-
put op te halen en strategische keuzes te toetsen. Het college heeft de strategische visie 2040 vastgesteld en biedt 
de visie ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. 
 

1323377 Bestuur Jaarverslag Commissie Be-
zwaarschriften 2020 

Het college besluit: 
het jaarverslag ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad (door middel van de raadsinformatiebrief met 
Verseonnummer 1322337). 
 
De burgemeester besluit: 



 

27 juli 2021 
- 4 - 

kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van de Commissie Bezwaarschriften. 
1324335 Leefbaarheid Projectdecharge collegeop-

dracht Toeristische visie Vlis-
singen 
 

Het college besluit: 
het project Toeristische visie Vlissingen af te sluiten en de bijgevoegde decharge (Verseon 1324344) vast te stellen. 
 

1180419 Bestuur Informatievisie Het college besluit: 
1. tot het vaststellen van de I-visie Gemeente Vlissingen (documentnummer 1324440); 
2. tot evaluatie van de I-visie na 2 jaar, 1 juli 2023, of eerder als hier aanleiding toe is; 
3. per domein als vervolgactie een traject in te gaan waarbij de inhoudelijke actuele ontwikkelingen die op ons afko-

men in beeld worden gebracht en deze vertaald worden naar bestuurlijke uitgangspunten incl. afstemming via 
stafoverleggen en daarna de visie hierop te actualiseren , waarbij het governancevraagstuk nadrukkelijk meege-
nomen wordt. 

 
1322690 Sociale sa-

menhang 
Zienswijzen maatregelen sub-
sidies sociaal domein 2022-
2024 

Het college besluit: 
1. de aankondigingsbeschikkingen na het raadsbesluit van 30 september 2021 aan de subsidierelaties te verzenden 

en, bij de organisaties die een zienswijze hebben ingediend, deze conform het overzicht te beantwoorden 
(1322675); 

2. de raad voor te stellen: 
2. als invulling van het collegebesluit van 7 oktober 2020, een korting van 10% op de subsidies in het sociaal do-

mein toe te passen en te effectueren vanaf 2022; 
3. in de jaren 2022, 2023 en 2024 af te wijken van de VZG-norm voor indexatie van subsidies, voor zover deze 

indexatie hoger is dan 0%; 
4. de in beslispunt 2 genoemde korting niet toe te passen op: 

a. de subsidies gerelateerd aan de reorganisatie van het voorliggend veld: de buurtteams; 
b. de subsidies die eerder gekort zijn in het kader van de Agenda voor Herstel 2015-2018; 

5. de structurele jaarlijkse besparing ad € 46.150 te verwerken in de 1e begrotingswijziging 2022 ten gunste van 
de taakstelling Plan van Aanpak Sociaal Domein; 

6. ermee in te stemmen dat het college de aankondigingsbeschikkingen aan de subsidierelaties verzendt en, bij 
de organisaties die een zienswijze hebben ingediend, deze conform het overzicht beantwoordt (1322675); 

7. het raadsbesluit ter kennisname te verstrekken aan de artikel 12-inspecteur en Provincie Zeeland als toezicht-
houder. 

 
1325997 Bestuur Afwijzen claim Shipyard Rei-

merswaal conform concept-
brief Pels Rijcken advocaten 

Het college besluit: 
- in te stemmen met de strekking van de concept-reactie op de claim en met verzending daarvan namens de ge-

meente door de Staat der Nederlanden; 
- wethouder Vader te machtigen tot definitieve vaststelling van de uitgaande reactie. 

 
 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp  
1325177 Rondvraag 1 27-07-2021: Beantwoording vragen ogv artikel 34 RvO van frac-

tie CDA inzake initiatief islamitische basisschool in gemeente Vlissingen 
 

De beantwoording vragen ogv artikel 34 RvO van Fractie CDA inzake initiatief islamiti-
sche basisschool in gemeente Vlissingen wordt conform vastgesteld. 
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1326186 Rondvraag 2 27-07-2021: Beantwoording vragen ogv artikel 34 RvO van frac-

ties VVD, CDA, SGP, POV en PvdA inzake uitspraak Raad van State geschil 
ligplaatsvergunning Rederij Dijkhuizen 

De beantwoording vragen ogv artikel 34 RvO van Fracties VVD, CDA, SGP, POV en 
PvdA inzake uitspraak Raad van State geschil ligplaatsvergunning Rederij Dijkhuizen 
wordt conform vastgesteld. 
 

1326226 Rondvraag 3 27-07-2021: Beantwoording vragen ogv artikel 34 RvO van frac-
tie LPV inzake opschorting I-criterium 

De beantwoording vragen ogv artikel 34 RvO van Fractie LPV inzake opschorting I-
criterium wordt conform vastgesteld. 

 


