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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 parafenbesluitenlijst van 
31 augustus 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. Wethouders De Jonge en 
wethouder Reijnierse zijn ook akkoord. 

   Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 4 september 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. Met dien verstande dat 
besluit 1024405 naar de vertrouwelijke lijst gaat. Ook het woord rondvraag uit de besluiten-
lijst verwijderen.  
 

   Openbare parafenbesluitenlijst van 
5 september 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1032611 De culturele stad  Vaststellen van het ambitieniveau 
van het gemeente archief t.b.v. de 
bezuinigingstaakstelling 

Het college besluit geen voorstel aan de raad te doen, maar besluit wel om  
de prioritering voor de wettelijke kernfuncties van het Gemeentearchief Vlissingen, in het ka-
der van de bezuinigingsopdracht, ten opzichte van de huidige praktijk als volgt bij te stellen: 
1 a. de cultuurhistorische taken, voor zover mogelijk, te verlagen tot nihil; 
       Dit betekent o.a.: 

- inzet voor de beschikbaarstelling van archiefbescheiden in prioriteit te verlagen, 
d.w.z. geen actieve werving meer en selectiever bij "aanbod aan de poort"; 

- het begeleiden van bezoekers en onderzoekers ook in prioritering te verlagen, d.w.z. 
minimale begeleiding van (specialistisch) onderzoek en de inzet voor het organiseren 
van exposities. 

   b. inzet voor het toezicht op het informatiebeheer van het concern te verhogen. 
   In bijlage 1 wordt de prioritering nader toegelicht. 
2. Besluit een informatiebrief met tijdpad aan te raad te sturen 

     
1032818 Ruimtelijk ont-

wikkelen 
Grondexploita-
ties majeure 
projecten 

Vaststelling bestemmingsplan 
'Scheldekwartier, Ketelmakerij' en 
besluitvorming omgevingsvergun-
ning 86 wooneenheden project Ke-
telmakerij 

Het college besluit conform de raad voor te stellen tot: 
1. het ontvankelijk verklaren en tegemoet te komen aan de zienswijze van Gemeente Mid-

delburg tegen het ontwerpbestemmingsplan 'Scheldekwartier, Ketelmakerij', zoals aange-
geven in de bij dit besluit behorende 'Nota beoordeling en besluitvorming zienswijze ont-
werpbestemmingsplan 'Scheldekwartier, Ketelmakerij'; 

2. het, ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerpbestemmingsplan, gewijzigd vaststellen 
van het bestemmingsplan 'Scheldekwartier, Ketelmakerij'; 

3. het langs elektronische weg en in analoge vorm vaststellen van het bestemmingsplan 
'Scheldekwartier, Ketelmakerij', als vervat in de bestandenset met planidentificatie 
NL.IMRO.0718.BPSN06-VG01; 

4. het niet vaststellen van een exploitatieplan; 
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5. de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren. 
Na vaststelling door de gemeenteraad: 
6. tot het vaststellen van hogere waarden als gevolg van wegverkeerslawaai op grond van 

artikel 110a van de Wet Geluidhinder voor het project Ketelmakerij; 
7. de omgevingsvergunning voor het bouwen van 86 woningen behorend tot het project 'Ke-

telmakerij' te verlenen. 
     
1034271 Ruimtelijk ont-

wikkelen 
Grondexploita-
ties majeure 
projecten 

Verzoek aan gemeenteraad tot af-
gifte verklaring van geen beden-
kingen en daarna verlenen omge-
vingsvergunning afwijken bestem-
mingsplan voor de bouw van 54 
woningen op de Broederbandloca-
tie 

Het college besluit: 
1. de gemeenteraad voor te stellen tegemoet te komen aan de zienswijze van de gemeente 

Middelburg gericht op de planologische afwijking ten behoeve van de realisatie van 54 
wooneenheden van Van den Bruele vastgoed bv op de hoek Verlengde Singel / Van Dis-
hoeckstraat / Verlengde Verkuijl Quakkelaarstraat, overeenkomstig het gestelde in de bij-
gevoegde Nota beoordeling en besluitvorming zienswijze ontwerpbeschikking Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. 21 woningen en 33 appartementen op de 
Broederbandlocatie; 

2. de gemeenteraad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven, als 
bedoeld in artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto artikel 
3.11 Wabo, juncto artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor) ten behoeve van de aanvraag 
omgevingsvergunning van Van den Bruele vastgoed bv om, op basis van de bijbehorende 
ruimtelijke onderbouwing, af te wijken van de bestemmingsplannen 'De Schelde' en 
'Scheldestraat', die tot doel heeft de onder 1 beoogde ontwikkeling planologisch mogelijk 
te maken op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3, van de Wabo; 

3. na afgifte door de gemeenteraad van de verklaring van geen bedenkingen, de omge-
vingsvergunning voor de activiteit 'handelen in strijd regels ruimtelijke ordening' te verle-
nen ten behoeve van het in de aanvraag bedoelde project met bijbehorende tekeningen 
en ruimtelijke onderbouwing; 

4. geen exploitatieplan vast te stellen; 
5. de Crisis- en Herstelwet van toepassing te verklaren; 
6. de verleende vergunning te publiceren en de indiener van de zienswijze op de hoogte te 

stellen van uw besluit onder vermelding van de van toepassing zijnde rechtsmiddelen. 
 

1025870 Bruikbaarheid 
van openbare 
ruimte 

 O+O-formulier kosten strandbewa-
king Nollestrand 2018 

Het college besluit  
1. het O+O-formulier strandbewaking Nollestrand 2018 vast te stellen; 
2. het O+O-formulier aan de toezichthouder te verstrekken. 
 

1034614 Gezond en wel  Contractering Wmo 2019 en ver-
der 

Het college besluit  
1. kennis te nemen van de evaluatie van de huidige overeenkomsten Wmo Ambulante On-

dersteuning en Dagbesteding; 
2. de overeenkomst voor Ambulante Ondersteuning niet te verlengen, zodat deze eindigt op 

31 december 2018; 
3. de Basis- en Deelovereenkomst dagbesteding opzeggen en de betreffen zorgaanbieders 

verzoeken hiermee in te stemmen; 
4. in te stemmen met de volgende inkoopstrategie: 

a. de Wmo-ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf 
en hulp bij het huishouden inkopen door middel van een Open House model; 



11 september 2018 
- 3 - 

b. vanuit dit inkooptraject een basisovereenkomst en deelovereenkomst openstellen voor 
zorgaanbieders waar een fysieke overlegtafel onderdeel van uitmaakt en waarin af-
spraken worden gemaakt over de te behalen resultaten; 

c. zorgaanbieders voor deze overeenkomsten te contracteren die voldoen aan de gestel-
de kwaliteitseisen; 

d. de overeenkomsten in werking te laten treden per 1 januari 2019; 
5. de inhoud van de overeenkomsten zoveel als mogelijk te harmoniseren met de Ooster-

schelderegio. 
 

1031665 De sociale stad Sociale Dienst 
Walcheren 
 

Begroting 2019 van Orionis Wal-
cheren 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. de volgende zienswijze te formuleren t.a.v. de begroting Orionis Walcheren: 

a. in te stemmen met de begroting voor het jaar 2019 
- inclusief de inzet van extra middelen ten behoeve van het Plan van Aanpak voor het 

jaar 2019 onder de voorwaarde dat de resultaten van het Plan van Aanpak worden 
gemonitord en de opbrengst t.a.v. de uitstroom wordt getoetst aan de uitgangspunten 
van het Plan van Aanpak. 

- exclusief de extra middelen van in totaal € 171.459 (Vlissings aandeel) voor de structu-
rele uitbreiding van de formatie met 4,9 fte voor de functies op de terreinen van ac-
countmanagement, uitstroombevordering en kwetsbare jongeren; 

b. niet in te stemmen met de begroting voor de jaren 2020 en verder; 
c. niet in te stemmen met een reservering t.b.v. frictiekosten die op kunnen treden bij de 

verkleining van het werkleerbedrijf; 
2. het structurele tekort van € 1.605.041 te laten verwerken in de gemeentelijke (concept) 

Programmabegroting 2019-2022. 
 

1033803 Veiligheid Brandweer en 
rampenbestrij-
ding 

Jaarstukken 2017 Veiligheidsregio 
Zeeland 

Het college besluit:  
1. de jaarstukken 2017 van de Veiligheidsregio Zeeland ter informatie door te zenden naar 

de raad; 
2. de raad te informeren middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 

1035861 Gezond en wel  Inzet integratie uitkering Be-
schermd Wonen 

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen: 
mutaties op de integratie uitkering Beschermd Wonen op voorhand te bestemmen voor de 
financiering van Beschermd Wonen. 
 

825284 Veiligheid Openbare orde 
en veiligheid 

Beleidsnota huisvesting arbeids-
migranten 

Het college besluit: 
- tot het opstellen van een actueel beleid en bijbehorend uitvoeringsplan voor de huisves-

ting van arbeidsmigranten dat richting geeft en handvatten biedt voor de huidige huisves-
tingsvraagstukken rondom deze doelgroep; 

- voor dit doel in te stemmen met het projectplan: "Arbeidsmigrantenhuisvesting 2018". 
- van tijd tot tijd het college te informeren door middel van voortgangsrapportages 

 
1035892 Gezond en wel  Subsidieaanvraag Emergis met 

betrekking tot de Spoed Eisende 
Psychiatrische Observatie Ruimte 

Het college besluit:  
1. kennis te nemen van de uitkomst van het bestuurlijk afstemmingsoverleg CZW en 

DC/CZW om de aanvraag om subsidie van Emergis voor de Spoed Spoedeisende Psy-
chiatrische Observatie Ruimte voor 1/3 te honoreren en de kosten naar rato van inwoner-
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aantal over de gemeenten te verdelen; 
2. kennis te nemen van de bij het voorstel gemaakte kanttekeningen; 
3. in te stemmen met de 15e begrotingswijziging 2018 van het college; 
4. eenmalig subsidie te verlenen aan Emergis voor een bedrag van EUR 23.879. 
 

1036035 Veiligheid Openbare orde 
en veiligheid 

Besluit noodverordening en be-
krachtigen noodverordening rui-
ming Duitse Zeemijn 
 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
- kennis te nemen van het besluit van de burgemeester om als maatregel Noodverordening 

ruiming Duitse zeemijn vast te stellen overeenkomstig 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 commissaris van de Koning en van de officier van justitie, hoofd van 
het arrondissementparket heeft aangeboden; 

- het besluit van de burgemeester, overeenkomstig het bepaalde in artikel 176, derde lid, 
van de Gemeentewet, de Noodverordening ruiming Duitse zeemijn te bekrachtigen. 

 
840286 Veiligheid Brandweer en 

rampenbestrij-
ding 

Nadere zienswijze op de door de 
Veiligheidsregio Zeeland voorge-
legde concept-beschikking intrek-
king bedrijfsbrandweer op het 
voormalige Thermphosterrein. 

Het college besluit: 
op basis van het door Van Citters Beheer B.V. ingediende bedrijfsbrandweerrapport van 
17 februari 2017 (kenmerk: I&BBD4909-106-103/R001F02) en het aanvullende addendum 
van 22 december 2017 (kenmerk: 171220 VRZ addendum) een positieve zienswijze te ge-
ven op de concept beschikking van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland 
van 9 maart 2017 tot intrekking van de aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer van de in-
richting: Van Citters Beheer B.V. (Ex-industrial Park Vlissingen B.V. ), Europaweg Zuid 4, 
Ritthem. 
 

1034869 Gezond en wel  Procesafspraken vervolg Evaluatie 
Klantproces WMO en Jeugdwet 

Het college besluit: 
in het vervolgproces vier sporen te onderscheiden en daartoe de volgende stappen te on-
dernemen: 
1. de Walcherse Evaluatie klantproces af te ronden en het einddocument en de Pentekening 

2.0 in december 2018 aan de gemeenteraden aan te bieden (spoor 1);  
2. een voor Vlissingen gewenste situatie en businesscase op te stellen voor een voor de in-

woners van Vlissingen passende toegang tot de Wmo en Jeugdwet per 1 januari 2020 
(spoor 2);  

3. een bestuursopdracht voor de businesscase terug laten komen in het college op een zo 
kort mogelijke termijn en in ieder geval voor 1 december 2018 (spoor 2); 

4. uit te spreken dat het operationeel houden van Porthos tot en met 31 december 2019 een 
gezamenlijke en belangrijke opdracht is (spoor 3); 

5. samen met Veere en Middelburg te komen tot ontvlechting van de afdeling Porthos van 
gastgemeente Veere (spoor 4);  

6. de gemeenteraad over deze besluitvorming te informeren met bijgevoegde raadsinforma-
tiebrief; 

7. de raad voor te stellen de raadsinformatiebrief te agenderen voor de Regionale Commis-
sie van 19 september 2018; 

8. kennis te nemen van het ongevraagd advies van de Adviesraden Wmo en Sociaal Do-
mein, dit advies als bijlage toe te voegen aan de raadsinformatiebrief en de Wmo-
adviesraad een afschrift te sturen van de RIB. 
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1031757 Gezond en wel  Fonds tekortgemeenten Het college besluit:  

1. een aanvraag in te dienen voor het Fonds tekortgemeenten en hierbij een toelichtende 
brief voegen; 

2. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren; 
3. de andere Zeeuwse gemeenten informeren over onze aanvraag Fonds tekortgemeenten; 
4. wethouder Vader te mandateren om de RIB, de toelichtende brief bij de aanvraag en de 

brief aan de Zeeuwse gemeenten te ondertekenen.  
 

1025294 Bestuur  Toezichtinformatie Interbestuurlijk 
Toezichtinformatie Interbestuurlijk 
toezicht 2017 

Openbaar geworden 
Het college besluit:  
in te stemmen met de ingevulde vragenlijst Interbestuurlijk Toezicht (IBT 2017) en deze met 
bijbehorende aanbiedingsbrief aan de Provincie aan te bieden. 
 

     
 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1036458 Rondvraag 1 11-09-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 

fractie GL mbt deelname Tiny Forest (aanleg inheems bos) 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 fractie GL mbt deelname Tiny Forest (aan-
leg inheems bos) wordt conform vastgesteld. 

1036461 Rondvraag 2 11-09-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 
inzake Artikel 34 vragen van fractie SGP mbt Bramenstruiken Wildbaan 
gesnoeid in bloeiperiode 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen van fractie SGP 
mbt Bramenstruiken Wildbaan gesnoeid in bloeiperiode wordt conform vastgesteld. 

1036587 Rondvraag 3 11-09-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Stroosnijder over augustus 2018 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over augustus 2018 
wordt conform geaccordeerd.  

1036589 Rondvraag 4 11-09-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
burgemeester Van den Tillaar over augustus 2018 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over augustus 
2018 wordt conform geaccordeerd. 

1036581 Rondvraag 5 11-09-2018: Beantwoording vragen art. 34 RvO: olielek-
kage uit wrak van S.S. Spyros Armenakis 

Aangehouden  
 
 

 
 


