
OPENBARE BESLUITENLIJST 
 

collegevergadering d.d. 13 september 2022 
Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders A. Vader, G. Sips, S. Cracau, J. Portier en C. Bertijn 
Gemeentesecretaris R.D.A. Wiskerke 
Wnd. bestuurssecretaris E. Hennekam 
 
Behandelde bespreekpunten, informatie en rondvragen: 

Reg.nr. Omschrijving Besluit 
 

- 1 - 

2183374 Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 6 september 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

2181905,
2181899,
2181900,
2181901,
2181902,
2181903,
2181904 
 

Besluitvorming op adviezen BKZ 
inzake verrekening neveninkom-
sten bestuurders 

Het college besluit: 
1. conform het advies van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties vast te stellen dat ten aanzien van degenen 

die in 2021 lid waren van het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, geen verrekening van neveninkomsten 
dient plaats te vinden; 

2. het Presidium daarover te informeren. 

2154947,
2181722,
2181721,
2181710 

Kerngezondheidscentra Vlissingen Het college besluit: 
- kennis te nemen van het rapport concept Kerngezond-centra Vlissingen en het locatieonderzoek Kerngezond-centra Vlissingen; 
- een positieve grondhouding aan te nemen met betrekking tot de vestiging van een Kerngezond-centrum Souburg op de sport-

zaallocatie Dongestraat 107 en schoollocatie Dongestraat 109 te Oost-Souburg; 
- de raad te informeren met een raadsinformatiebrief met kenmerk 2181710. 
 

2175132,
2083693,
2174119 
 

Raadsinformatiebrief over Toe-
komst Panorama Walcheren 

Het college besluit: 
de raad te informeren over uitvoering motie ‘Toekomst Panorama Walcheren’ via een raadsinformatiebrief (Djumanr. 2174119) met 
machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder. 
 

2165196,
2165195 
 

Op weg naar een aardgasvrije Pa-
noramabuurt 2030 

Het college besluit: 
1. de collegeopdracht over de aanpak ‘Op weg naar een aardgasvrije Panoramabuurt 2030’ vast te stellen en te accorderen; 
2. wethouder Portier aan te wijzen als bestuurlijk opdrachtgever; 
3. wethouder Portier te machtigen om een samenwerkingsovereenkomst (als oplegger op het programmaplan) tussen gemeente 

Vlissingen en l’escaut te accorderen en te ondertekenen. 
 

 
 

Art.34-vragen / Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 

2165821,
2179249 
2182149 
 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van FvD 
over uitspraak minister-president Rutte 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van FvD over uitspraak minister-president Rutte wordt conform vast-
gesteld. 

2176489,
2177091 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van LPV 
over tennisverenigingen Vlissingen 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van LPV over tennisverenigingen Vlissingen wordt conform vastge-
steld. 
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2183335,
2169979,
2182639 
 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van CU en 
CDA over roken op het strand 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van CU en CDA over roken op het strand wordt conform vastgesteld. 

2170247,
2183243 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van CU over 
Nederlands Kampioenschap Tegelwippen 2022 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van CU over Nederlands Kampioenschap Tegelwippen 2022 wordt 
conform vastgesteld met inachtneming van de aangegeven aanpassing. 

 
2181859 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burge-

meester Van den Tillaar over juli 2022 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over juli 2022 wordt conform geac-
cordeerd. 

2181853 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder 
Sips over juni 2022 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Sips over juni 2022 wordt conform geaccordeerd. 

2182175 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder 
Portier over juli 2022 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Portier over juli 2022 wordt conform geaccordeerd. 

  




