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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 
Wnd. bestuurssecretaris C.A. Nieuwenhuyzen 
 
Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

   Openbare besluitenlijst collegevergadering 
van 28 augustus 2018 

Bij besluit 1028398 wordt de zinsnede: “eventuele wijzigingen gaan via  
collegetafel” toegevoegd. 
 
Met deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

     
1026451 Wonen in di-

versiteit 
Vastgoedregistratie Naamgeving openbare ruimten in deelge-

bied Scheldewerf van het Scheldekwartier. 
Het college besluit: 
- tot benoemen van de volgende, nog aan te leggen wegen in deelgebied 

Scheldewerf van het Scheldekwartier (zie voor de situering de bijlage): 
Ketelmaker, Touwslager, Plaatwerker, Dokwerker, Zeilmaker en  

    Albionkade; 
- tot benoemen van een nog aan te leggen/te verplaatsen brug als Dokbrug 

(zie voor de situering de bijlage). 
 

1029005 Algemene 
dekkings-
middelen 

 Vaststellen aanwijzingsbesluit belasting-
deurwaarder 

Het college besluit:  
tot vaststellen van het aanwijzingsbesluit onze gerechtsdeurwaarder  
M. Rave aan te wijzen als belastingdeurwaarder per 1 oktober 2018. 
 

1032296 Bestuur  (Her)benoemen leden van de commissie 
bezwaarschriften Vlissingen  

Het college besluit:  
1. De heer R.M.J. Bustraan (opnieuw) te benoemen als voorzitter van de 

commissie bezwaarschriften;  
2. Mevrouw L. Willeboordse (opnieuw) te benoemen als lid van de commis-

sie bezwaarschriften; 
3. Mevrouw F.S. Alting-Landa te benoemen als lid van de commissie be-

zwaarschriften;  
4. Mevrouw D.C.T.M. Martens te benoemen als lid van de commissie be-

zwaarschriften;  
5. De commissieleden te benoemen als elkaars plaatsvervanger. 
 

1034207 Bestuur College van B&W Uitspraak rechtbank inzake dagvaarding 
Zeeuwse Erven Prins Hendrikweg 16 

Het college besluit:  
de raad door middel van bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over 
de uitspraak van de rechtbank naar aanleiding van de dagvaarding van de 
Zeeuwse Erven inzake Prins Hendrikweg 16. 
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1030997 De culturele 
stad 

Accommodaties Afwijzing aankoop bedrijfsruimte met bo-
venwoning Vrouwenstraat 37 

Het college besluit:  
1. Niet over te gaan tot de aankoop van de bedrijfsruimte met bovenwoning 

gelegen aan de Vrouwestraat 37 te Vlissingen; 
2. De eigenaar van dit pand hierover schriftelijk te informeren door middel 

van bijgevoegde brief (Verseonnr. 1031000). 
 

1022337 Bestuur  Thematiek Z4 Het college besluit:  
· Het stedennetwerk Z4 te continueren; 
· Op de Z4 agenda ruimte te bieden aan onderscheidende thema's met een 

Zeeuws brede uitstraling.  
.   Ten aanzien van de thema’s het volgende in te brengen: 
   1. (beroeps)onderwijs  

 2. arbeidsmarkt en havenbedrijvigheid 
 3. afstemming stedelijke voorzieningen 
 4. mobiliteit en bereikbaarheid 

·  Het Z4 netwerk te beschouwen als een 'open netwerk' met ruimte voor 
'gelegenheidspartners' op inhoudelijke thema's voor versterking van de 
inhoud en draagvlak in de omgeving. 

     
1032464 Bestuur  Beantwoording vragen Omroep Zeeland 

over advocaatkosten juli 2018  
Het college besluit:  
- De vragen van Omroep Zeeland over de advocaatkosten in   
  2015, 2016 en 2017 inhoudelijk te beantwoorden door verzending van een  
  brief (documentnummer 1032550); 
- De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen door het  
  verzenden van een raadsinformatiebrief (documentnummer 1032553). 
 

 
 
 
 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp  

1034944 Rondvraag 1 04-09-2018: beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 fractie POV inzake 
verplaatsen tennisbanen aan de Van Woelderenlaan en Zwanenburgseweg 

Akkoord met dien verstande dat er twee wijzigingen in de 
antwoorden moeten worden aangebracht:                                 
1. Vermeld een tijdpad in relatie tot de daling van de    
ledenaantallen;                                                                           
2. Vermeld in het antwoord op vraag 8 ‘Op het moment dat er    
relevante ontwikkelingen zijn, dan informeren wij u zoals u van 
ons gewend bent’.  

PH gemandateerd om gewijzigde antwoordbrief te accorderen. 

 




