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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 college-
vergadering van 27 juli 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

  Openbare parafenbesluitenlijst 
van 29 juli 2021 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

  Openbare parafenbesluitenlijst 
van 3 augustus 2021 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

  Openbare parafenbesluitenlijst 
van 26 augustus 2021 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1324709 Leefbaarheid Eerste bestuursrapportage + 
tweede begrotingswijziging 
2021 Veiligheidsregio Zeeland 

Het college besluit conform: 
de raad te adviseren om een positieve zienswijze te geven op de door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsre-
gio Zeeland voorgelegde tweede begrotingswijziging 2021, waarbij wordt ingestemd met de aanpassing van de in-
vesteringskredieten zoals opgenomen in bijlage 4 van de eerste Bestuursrapportage 2021. 
 

1325224 Leefbaarheid Beslissing op bezwaar vanwe-
ge uitleg COVID-19 maatrege-
len (verzwaringen) 

Het college besluit conform: 
1. het bezwaarschrift conform het advies van de commissie bezwaarschriften (kennelijk) niet-ontvankelijk te ver-

klaren; 
2. dit besluit door middel van een brief (kenmerk 1325090) aan bezwaarmaker bekend te maken. 
 

1320457 Aantrekkelijke 
stad 

Beslissing op bezwaar weige-
ring omgevingsvergunning 
Giessenburg 5 

Het college besluit conform: 
1. het bezwaarschrift conform het advies van de Commissie bezwaarschriften Vlissingen d.d. 10 juni ontvankelijk 

te verklaren; 
2. het bezwaarschrift, onder gelijktijdige verbetering van de motivering, ongegrond te verklaren; 
3. dit besluit door middel van de brief onder nummer 1276047/1324900 aan bezwaarmakers bekend te maken. 
 

1324063 Leefbaarheid Naamgeving openbare ruimte 
Becquerelstraat 

Het college besluit conform: 
tot toekennen van de naam Becquerelstraat op het bedrijventerrein Oost-Souburg West zoals aangegeven in bijla-
ge doc.nr. 1324067. 
 

1327697 Sociale sa-
menhang 

Nota beslissing op bezwaar St. 
Present t.a.v. subsidieaanvraag 
2021 

Het college besluit conform: 
1. het bezwaarschrift van Stichting Present Walcheren (Verseonnr. 1281584), conform het advies van de com-

missie bezwaarschriften (Verseonnr. 1326833), ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden be-
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sluit in stand te laten; 
2. in te stemmen met de bijgevoegde beschikking met nadere motivering en formulering van de beslissing op be-

zwaar (Verseonnr. 1327707) en deze, tezamen met het advies van de commissie bezwaarschriften, aan Stich-
ting Present Walcheren te verzenden. 

 
1304452 Sociale sa-

menhang 
Inzet specifieke uitkering huis-
vesting kwetsbare groepen ad 
€ 54.600 ten behoeve van ver-
bouw Foyer de Jeunesse 

Het college besluit conform: 
1. de Specifieke uitkering huisvesting kwetsbare groepen ad € 54.600 in te zetten voor de verbouw van Foyer de 

Jeunesse in de eerste helft 2022; 
2. in te stemmen met het O&O-formulier 'Inzet van Specifieke uitkering huisvesting kwetsbare groepen ad € 

54.600 ten behoeve van verbouw Foyer de Jeunesse; 
3. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art. 12-inspecteur en de Provincie 

Zeeland; 
4. na de onder punt 3 bedoelde goedkeuring de Verleningsbeschikking gericht aan l'escaut te ondertekenen. 
 

1300906 Leefbaarheid Stelpost onderhoudswerk-
zaamheden accommodaties 
2021 

Het college besluit conform: 
1. uit de stelpost Revitalisering Accommodaties ad € 588.000 een bedrag van € 183.000 toe te voegen aan het 

exploitatiebudget voor onderhoud van een aantal specifieke accommodaties (zie inleiding); 
2. de verwerking in de begroting mee te nemen als technische begrotingswijziging bij de tweede bestuursrappor-

tage 2021. 
 

1329245 Leefbaarheid Overschrijding uitvoering jaar-
plan 2021 RUD-Zeeland 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de ontwikkeling van de realisatie van het jaarplan 2021 en daarmee van het gebruik van 

het jaarbudget 2021; 
2. via de maandelijkse rapportages de ontwikkeling van de realisatie en het gebruik te volgen; 
3. de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren; 
4.   de portefeuillehouder in de AB vergadering aandacht te  laten vragen voor zorgen m.b.t. overschrijdingen in re-

latie tot beïnvloedbare keuzes zoals bedoeld onder nummer 4 en 5 m.b.t. het hogere gebruik voor de milieu-
taken. 

 
1330055 Aantrekkelijke 

stad 
Ontwerpbestemmingsplan 
Scheldewijk Noord, gedeelte 
De Dempo 

Het college besluit conform: 
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Scheldekwartier-Noord, gedeelte De Dempo' (kenmerk: 

1331873); 
2. omwonenden door middel van een brief hiervan in kennis te stellen en een inloopbijeenkomst te organiseren; 
3. het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 
4. de crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op het (ontwerp-)bestemmingsplan. 
 

1330500 Aantrekkelijke 
stad 

Boulevardsvisie Vlissingen - de-
finitieve versie 
 

Aangehouden 
 

1330922 Leefbaarheid Overeenkomst inzake Bom-
menregeling met B.V. Sorteer-
bedrijf voor Grint en Zand "Vlis-
singen" 

Het college besluit conform: 
bijgevoegde overeenkomst (Verseonnummer 1330540) aan te gaan met B.V. Sorteerbedrijf voor Grint en Zand 
"Vlissingen”, te ondertekenen door de burgemeester, strekkende tot het door de gemeente Vlissingen doen van 
een aanvraag bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor een bijdrage in de kosten voor 
opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsresten, aangaande werkzaamheden van de B.V. op locatie Wester-
haven 14 in Vlissingen. 
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Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1326623 Rondvraag 1 07-09-2021: Beantwoording vragen o.g.v. arti-

kel 34 RvO van Lijst Duijndam inzake welk accommodatie-
beleid gevoerd wordt in de stad Vlissingen 

 

De beantwoording vragen o.g.v. artikel 34 RvO van Lijst Duijndam inzake welk accommodatiebeleid 
gevoerd wordt in de stad Vlissingen, wordt conform vastgesteld. 

1328215 Rondvraag 2 07-09-2021: Declaratieformulier reis- en ver-
blijfkosten wethouder De Jonge over juli 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over juli 2021 wordt conform geac-
cordeerd. 

1329348 Rondvraag 3 07-09-2021: Declaratieformulier reis- en ver-
blijfkosten burgemeester Van den Tillaar over juli 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over juli 2021 wordt con-
form geaccordeerd. 

1329581 Rondvraag 4 07-09-2021: Declaratieformulier reis- en ver-
blijfkosten wethouder Reijnierse over juli 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over juli 2021 wordt conform geac-
cordeerd. 

1331086 Rondvraag 5 07-09-2021: Beantwoording vragen o.g.v. arti-
kel 34 RvO van CDA inzake coronavaccin voor zeevarenden 
 

De beantwoording vragen o.g.v. artikel 34 RvO van CDA inzake coronavaccin voor zeevarenden 

wordt conform vastgesteld. 

1331097 Rondvraag 6 07-09-2021: Declaratieformulier reis- en ver-
blijfkosten wethouder Verhage over juli 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over juli 2021 wordt conform geac-
cordeerd. 

1331373 Rondvraag 7 07-09-2021: Beantwoording vragen o.g.v. arti-
kel 34 RvO van POV betreffende subsidieverstrekking 2021 
Wijkvereniging Bossenburgh 

De portefeuillehouders Verhage en Reijnierse worden gemachtigd de beantwoording vragen o.g.v. ar-
tikel 34 RvO van POV betreffende subsidieverstrekking 2021 Wijkvereniging Bossenburgh definitief 
vast te stellen: 
 

 
 


