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Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders A. Vader, J.L. Reijnierse, E. Verhage, S. Stroosnijder 
Gemeentesecretaris M. van Vliet 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
 
Afwezig:  
wethouder J. de Jonge 
 
Behandelde bespreekpunten: 
Reg.nr. Programma Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 
   Openbare besluitenlijst collegevergadering 

van 21 augustus 2018 
De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

     
1023988 Bestuur Bestuurlijke samen-

werking 
Samenwerkingsverband Zuidwestelijke 
Delta  

Het college besluit: 
1.   het samenwerkingsverband met 18 gemeenten op de beleidsterreinen 

“water en klimaat" te continueren voor de periode 2018 t/m 2020; 
2.   bij te dragen in de kosten tot een bedrag van € 2222,22 per jaar; 
3.   primaat  portefeuillehouder af te stemmen  bij vaststelling notulen  
      4 september in college. 
 

1017598 De lerende stad Onderwijs Jaarverslag en jaarrekening 2017 Mondia 
Scholengroep 
 

Aangehouden 
 

1026736 Bruikbaarheid 
van openbare 
ruimte 

 Beslissing op bezwaar inzake eenrich-
tingsverkeer Hendrick de Keijserstraat 

Het college besluit: 
1.    De bezwaarschriften van J. Snoep en A. van Kortenhof  conform het 

advies van de commissie bezwaarschriften (bijlage 1025639) ontvan-
kelijk en gegrond te verklaren; 

2.    Het door de commissie bezwaarschriften gesignaleerde motiverings-
gebrek aan het verkeersbesluit om eenrichtingsverkeer in te stellen, 
niet te repareren, maar het verkeersbesluit in te trekken, vanwege het 
ontbreken van voldoende draagvlak onder omwonenden; 

3.   Bezwaarmakers schriftelijk te informeren over het genomen besluit. 
 

1030744 Wonen in 
diversiteit 

 Prestatieafspraken monitor 2017 Het college besluit: 
1.   kennis te nemen van de voortgang van de Prestatieafspraken 2016-

2019, zoals beschreven in het document 2018-04 Stand van zaken 
Prestatieafspraken 2016-2019 met kenmerk 1030729 en de bijbehorende 
factsheet met kenmerk 1030731; 
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2.    in te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief (kenmerk 
1030734) waarmee de documenten uit beslispunt 1 ter kennisname aan 
de gemeenteraad worden gestuurd. 

 
1030999 Ruimtelijk  

ontwikkelen 
Bestemmingsplannen Handhavend optreden tegen bebouwing 

voormalig tijdelijk verpleeghuis Weyevliet-
plein 
 

Aangehouden 
 

1030144 Wonen in 
diversiteit 

 Intrekken onttrekkingsvergunning Marine-
straat 22 te Vlissingen 

Het college besluit: 
de onttrekkingsvergunning d.d. 24 januari 2018, nr. 821599/825402, voor 
het niet-permanent gebruiken van de woning Marinestraat 22 te Vlissingen, 
in te trekken. 
 

847688 Ruimtelijk  
ontwikkelen 

Stelpost Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Vervanging zeecontainer voor scheeps-
spotters e.a. op zeedijk ter hoogte van het 
Kortenswegje te Ritthem. 

Het college besluit: 
1. Medewerking te verlenen aan het initiatief van de scheepsspotters om 

een nieuwe zeecontainer te plaatsen op de Zeedijk te Ritthem ( ter 
hoogte van het Kortenswegje) ter vervanging van de bestaande con-
tainer en de omgevingsvergunning (bouwen) daarvoor te verlenen; 

2. Kennis te nemen van het feit dat de watervergunning (waterschap) en 
de omgevingsvergunning Bouwen inmiddels uit naam van de gemeen-
te Vlissingen zijn aangevraagd door de algemeen directeur;    

3. De afspraken met de v.m. directeur van Multraship en de directie van 
het zeecontainerbedrijf CHS Special Products Containers uit Rotter-
dam bevestigen in een brief onder dankzegging voor hun inzet en hun 
bijdrage in de realisering van dit initiatief van burgers. 

 
1020777 Veiligheid Openbare orde en 

veiligheid 
Regionaal Beleidsplan 2019 - 2022 politie 
Zeeland-West-Brabant 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het concept Regionaal Beleidsplan 2019 - 2022 

Zeeland - West - Brabant; 
2. in te stemmen met de zienswijze over het regionaal beleidsplan 2019 - 

2022 voor de regio Zeeland - West-Brabant;  
3. het Regionaal Beleidsplan 2019 - 2022 met de zienswijze van het Col-

lege voor te  leggen aan de gemeenteraad. 
 

1032109 Bestuur Bestuursond.  
Gemeenteraad en 
commissies 

Raadsvoorstel invoeren commissiestelsel 
Vlissingen 2018 

Het college besluit: 
kennis te nemen van het concept raadsvoorstel invoeren commissiestelsel 
Vlissingen 2018 en de vanuit de directie gemaakte kanttekeningen. 
 

1033428 Veiligheid Openbare orde en 
veiligheid 

Noodverordening ruiming Duitse zeemijn Het college besluit: 
- Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester om als maatre-

gel Noodverordening ruiming Duitse zeemijn vast te stellen overeen-
komstig artikel 176 Gemeentewet; 

- Kennis te nemen dat de burgemeester overeenkomstig artikel 176, 
tweede lid, van de Gemeentewet, de Noodverordening ruiming Duitse 
zeemijn, direct ter kennisgeving naar de gemeenteraad, de commissa-
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ris van de Koning en van de officier van justitie, hoofd van het arron-
dissementparket heeft aangeboden;  

- Kennis te nemen dat de burgemeester de gemeenteraad voorstelt, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 176, derde lid, van de Gemeen-
tewet, de Noodverordening ruiming Duitse zeemijn in zijn eerstvolgen-
de vergadering op 13 september 2018 te bekrachtigen. 

 
1028398 Bestuur  Vaststelling majeure projecten Het college besluit: 

1. De in deze nota opgenomen projecten aan te merken als majeure pro-
jecten met als consequentie dat deze deel zullen gaan uitmaken van 
de paragraaf Majeure Projecten in de programmabegroting en in de 
hierop volgende verantwoordingsdocumenten richting de raad met 
dien verstande dat m.b.t. Kenniswerf eerst  afweging gemaakt zal wor-
den via bespreking projectopdracht; 

2. Akkoord te gaan met de in deze nota aangegeven bestuurlijk op-
drachtgevers bij de verschillende majeure projecten; 

3.    Eventuele wijzigingen gaan via collegetafel. 
 

1029286 De culturele stad  De Piek gaat door  1.   De Raad te informeren over de uitvoering van de Raadsmotie "Behoud 
      de Piek" (1 maart 2018) overeenkomstig bijgaande concept- Raads-

informatiebrief met mandaat definitieve vaststelling portefeuillehouder; 
2.   Aan de Stichting i.o. "de Piek gaat door"  geen subsidie te verlenen 

voor het opstarten van activiteiten in de Piek, maar de stichting te wij-
zen op eventuele mogelijkheden binnen het Aanjaagfonds;  

3.   De gebruikersovereenkomst -- overeenkomstig bijgevoegd concept met 
aanvulling mogelijkheid onderverhuur na voorafgaande toestemming 
college- aan te gaan met de Stichting "de Piek gaat door" (thans nog in 
oprichting), per datum van inschrijving van die stichting bij de Kamer 
van Koophandel voor de duur van die datum tot en met 31 augustus 
2019 inclusief ; 

4.   De Stichting i.o. " de Piek gaat door"  berichten overeenkomstig bij-
gaande conceptbrief. 

 
1033345 De culturele stad Accommodaties Afwijzing aankoop Brouwenaarstraat 2 Het college besluit:  

1.   Niet over te gaan tot de aankoop van het Theo van Doesburgcentrum 
gelegen aan de Brouwenaarstraat 2 te Vlissingen; 

2.   De eigenaar van dit pand hierover schriftelijk te informeren door middel 
van bijgevoegde brief (Verseonnr. 1033375). 

 
1020824 Bestuur  Jaarrekening 2017 Het college besluit: 

De raad voor te stellen: 
1. Tot het vaststellen van de jaarrekening 2017 inclusief controleverkla-

ring; 
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2017; 
3. Een bedrag van € 347.000,-- als budgetoverheveling aan te merken en 
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dit ten laste van de algemene reserve te brengen; 
4. Via de resultaatbestemming een bedrag van € 925.733,-- toe te voe-

gen aan de bestemmingsreserve frictiekosten; 
5. Na vaststelling de jaarstukken 2017 voor 30 september 2018 bij het 

CBS en de Provincie in te dienen; 
6. De begroting 2018 aan te passen conform bijgevoegde 14e begro-

tingswijziging 'bestemming resultaat jaarrekening 2017';  
7. De beslispunten 3 en 4 zijn onder voorbehoud van goedkeuring door 

de toezichthouder. 
     

 
 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp  

1032457 Rondvraag 1 28-08-2018 (was info 6 14-08-2018): Beantwoording artikel 34 vragen 
van fractie ChristenUnie inzake thuisbrengen/afzetten van 
ouderen/bewoners/bezoekers in nieuwe Scheldehof woon-zorgcomplex, Peperdijk 
263; aanbrengen parkeermogelijkheden 

Beantwoording artikel 34 vragen van fractie ChristenUnie inzake 
thuisbrengen/afzetten van ouderen/bewoners/bezoekers in nieuwe 
Scheldehof woon-zorgcomplex, Peperdijk 263; aanbrengen 
parkeermogelijkheden conform vastgesteld. 

1032478 Rondvraag 2  28-08-2018: Beantwoording artikel 34 vragen fractie PvdA inzake 
begeleiding van kwetsbare jongeren naar werk 

Beantwoording artikel 34 vragen fractie PvdA inzake begeleiding van 
kwetsbare jongeren naar werk conform vastgesteld met inachtneming 
van de aangegeven aanpassingen. 

1033157 Rondvraag 3 28-08-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder 
Stroosnijder - juli 2018 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder - juli 
2018 conform geaccordeerd. 

1033175 Rondvraag 4 28-08-2018: Beantwoording artikel 34 vragen SGP inzake Boulevard 
verandert van parel in ghetto 

Beantwoording artikel 34 vragen SGP inzake Boulevard verandert van 
parel in ghetto conform vastgesteld. 

1033788 Rondvraag 5 28-08-2018: Beantwoording artikel 34 vragen fractie CU inzake 
reclame-uitingen hek Koningsweg 

Beantwoording artikel 34 vragen fractie CU inzake reclame-uitingen hek 
Koningsweg conform vastgesteld. 

1033793 Rondvraag 6 28-08-2018: Beantwoording artikel 34 vragen fractie SP inzake 
problemen Stichting Arduin 

Beantwoording artikel 34 vragen fractie SP inzake problemen Stichting 
Arduin conform vastgesteld met dien verstande dat portefeuillehouder 
brief eerst t.k. Arduin brengt. 

1034738 Rondvraag 7 28-08-2018: Agendering B&W-nota (verseonnr. 1019888) 
Opdrachtverlening voor de onafhankelijke Vrijwillige Burgeradvisering (VBA) 

Wethouder Vader vraagt om de B&W-nota 1019888 Opdrachtverlening 
voor de onafhankelijke Vrijwillige Burgeradvisering (VBA) te agenderen 
voor college van 4 september 2018. 

 




