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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 collegevergadering van 
18 augustus 2020 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

     
1232485 Leefbaarheid Verzoek stichting Behoud en Beheer Nolle-

bos/Westduinpark om inspraak toeristische vi-
sie aan te passen 

Het college besluit: 
1. niet in te gaan op het verzoek van de stichting Behoud en Beheer Nollebos om de inspraak-

termijn t.b.v. de toeristische visie te verlengen en een inspraakavond te houden; 
2. gezien de samenloop met de vierde werksessie voor de Integrale Visie Nollebos de stichting 

Behoud en Beheer Nollebos een extra week extra de tijd te geven om te kunnen reageren op 
de toeristische visie tot en met 21 september 2020; 

3. de stichting Behoud en Beheer Nollebos te informeren met de bijgevoegde brief (verseon 
1232487). 

 
1225582 Aantrekkelijke 

stad 
Verlenen omgevingsvergunning t.b.v. planolo-
gische afwijking voor de realisatie van het pro-
ject Gewoon Wonen aan de Molenweg 55 

Het college besluit: 
1. Niet tegemoet komen aan de zienswijze omdat deze geen betrekking heeft op het plange-

bied; 
2. Het, ten opzichte van het ter inzage gelegen ontwerp, ongewijzigd vaststellen van het wijzi-

gingsplan 'Molenweg 55'; 
3. Het langs elektronische weg en in analoge vorm vaststellen van het wijzigingsplan 'Molenweg 

55'; 
4. Geen exploitatieplan vast te stellen voor de ontwikkeling; 
5. Na vaststelling van het wijzigingsplan 'Molenweg 55', over te gaan tot verlening van de om-

gevingsvergunning aan Zeeuwland voor het bouwen van een woonzorgcomplex. 
 

1232693 Aantrekkelijke 
stad 

Verkoop weidegrond te Ritthem aan maatschap 
L. de Visser en W. de Visser-Meulbroek 

Aangehouden 
 
 

1233335 Bestuur Informatieve brief t.b.v. auditcommissie Het college besluit: 
Bijgaande conceptbrief versturen naar de voorzitter van de auditcommissie met machtiging de-
finitieve vaststelling portefeuillehouder (Van den Tillaar). 
 

1210173 Aantrekkelijke 
stad 

Uitvoering Reglement op de Monumentencom-
missie vanaf 1 januari 2021 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen rondom de inwerkingtreding van de Omge-

vingswet; 
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2. voor het jaar 2021 uit te gaan van herbenoeming van de huidige leden van de Monumenten-
commissie; 

3. uitvoering te geven aan het proces van herbenoeming; 
4. de voortgangsrapportage over het proces van herbenoeming af te wachten; 
5. de raad via een raadsinformatiebrief te informeren. 
 

1217091 Sociale sa-
menhang 

Begroting 2021 Orionis Walcheren - meerjaren-
raming 2022-2024 
 

Aangehouden 
 

 
 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp  

1232845 Rondvraag 1 25-08-2020: Beantwoording schriftelijke vragen 
ogv artikel 34 Reglement van Orde van SGP over palmbomen 
op de boulevard 

Beantwoording schriftelijke vragen ogv artikel 34 Reglement van Orde van SGP over 
palmbomen op de boulevard conform vastgesteld. 

1232918 Rondvraag 2 25-08-2020: Beantwoording schriftelijke vragen 
ogv art. 34 RvO van SGP betreffende plein, kade of straat voor 
Dokter Jan Stumphius in Scheldekwartier 

Beantwoording schriftelijke vragen ogv art. 34 RvO van SGP betreffende plein, kade of straat 
voor Dokter Jan Stumphius in Scheldekwartier conform vastgesteld. 

1233488 Rondvraag 3 25-08-2020: Declaratieformulier reis- en 
verblijfkosten wethouder Verhage over juli 2020 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over juli 2020 conform 
geaccordeerd. 

1233641 Rondvraag 4 25-08-2020: B&W-nota 1198464 Punten van af-
stemming VZG naar aanleiding van annulering vergadering 
maart/april 2020 (besloten 21-04; echter niet mbt deelname aan 
thema-overleggen) 

Het college zal als volgt deelnemen aan de thema-overleggen d.d. 8 september as.: 
Bestuur en financiën: burgemeester; 
Economie en toerisme: wethouder De Jonge; 
Wonen en voorzieningen: wethouder Reijnierse. 
 

 


