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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 
Waarnemend bestuurssecretaris M. Schouw 
 

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 7 september 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

  Openbare parafenbesluitenlijst van 
8 september 2021 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1332517 Leefbaarheid Vaststelling definitief spreidings-
plan locaties ondergrondse contai-
ners Schubertlaan, Scheldekwar-
tier, Coosje Buskenstraat en Aagje 
Dekenstraat 

Het college besluit: 
1. het spreidingsplan (Verseon-nummer 1320333) op basis van artikel 9 lid 2 van de Afvalstoffenverordening 

vast te stellen voor de volgende ondergrondse containers: 
- 3 in de Schubertlaan; 
- 13 in het Scheldekwartier; 
- 4 in de Aagje Dekenstraat; 
- 2 in de Coosje Buskenstraat; 

2. op basis van de ingediende zienswijzen één aanpassing te doen aan het spreidingsplan voor de Schubert-
laan en hierover de indieners te informeren; 

3. op basis van de andere ingediende zienswijzen geen aanpassingen te doen aan het spreidingsplan en hier-
over de indieners te informeren. 

 
1327151 Leefbaarheid Ontwerp-beleidsplan 2022-2025 

Veiligheidsregio Zeeland 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het advies van de burgemeester aan de gemeenteraad om positief te adviseren op het 

Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 van de Veiligheidsregio Zeeland; 
2. het advies van de burgemeester aan de raad te onderschrijven om bij door de VRZ voorgelegde beleidswijzi-

gingen en/of keuzes alert te zijn op een inzichtelijke financiële onderbouwing van deze keuzes; 
3. het advies van de burgemeester aan de raad te onderschrijven om de onderbouwing van deze keuzes langs 

de meetlat te leggen van het minimaal wettelijk veiligheidsniveau waar de VRZ voor staat, vastgelegd in de 
Wet Veiligheidsregio's. 

 
1331006 Sociale sa-

menhang 
Beslissing op bezwaarschrift stich-
ting Manteling tegen de deelname 
in de buurtteams  

Het college besluit: 
1. overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften, het bezwaarschrift van stichting Manteling 

ontvankelijk en gegrond te verklaren, het bestreden besluit te herroepen en met inachtneming van het advies 
van de Commissie de redelijke termijn voor deelname in de buurtteams van stichting Manteling te stellen op 
1 december 2021; 

2. overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften aan stichting Manteling een proceskosten-
vergoeding toe te kennen ad € 1.068 als bedoeld in artikel 7:15 lid 2 Awb en het Besluit proceskosten be-
stuursrecht; 

3. de proceskostenvergoeding ad € 1.068 te dekken uit het budget 60770601 - 4336. 
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1332897 Leefbaarheid Havenbeleidsplan Gemeente Vlis-
singen 2021 
 

Aangehouden. 
 

1332936 Bestuur 2e Wijziging verordening parkeer-
belasting 2021 

Het college besluit: 
ter vaststelling aan te bieden aan de raad de 2e wijziging verordening parkeerbelasting 2021. 
 

1326462 Leefbaarheid Klimaatadaptatie Strategie 
Zeeland (KaSZ) 
 

Aangehouden. 
 

1332655 Aantrekkelijke 
stad 

Brief Comité Beschermd Stadsge-
zicht inzake participatieproces Vi-
sie Arsenaalgebied 

Het college besluit: 
1. met bijgevoegde brief (Verseon-nummer 1332216) te reageren op de brief van het Comité Beschermd Stads-

gezicht Vlissingen; 
2. kennis te nemen van de brief van het Comité aan AVV Beheer. 
 

1327687 Aantrekkelijke 
stad 

Voorontwerpbestemmingsplan 
Stadslandgoed Nieuwerve Vlissin-
gen 

Het college besluit: 
1. het voorontwerpbestemmingsplan ‘Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen’ vast te stellen (documentnummer 

1332664); 
2. in te stemmen met de bij dit besluit behorende 'Mer-beoordelingsnotitie'(documentnr. 1332664 / bijlage 1-

Toelichting); 
3. de inspraakprocedure en het vooroverleg met betrokken instanties op te starten voor het voorontwerpbe-

stemmingsplan 'Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen'; 
4. gelijktijdig met het vooroverleg met betrokken instanties zoals bedoeld in punt 3, ingevolge artikel 7.19 van de 

Wet Milieubeheer de onder 2 genoemde notitie toe te zenden aan bestuursorganen die betrokken zijn bij de 
voorbereiding van het bestemmingsplan; 

5. de raad met een raadsinformatiebrief en aanvullende informatie-avond te informeren (documentnr. 1332665). 
 

1332549 Aantrekkelijke 
stad 

Wijziging overeenkomst koop- en 
ontwikkelingsovereenkomsten 
Souburg Noord fase 2 

Het college besluit: 
in te stemmen met het sluiten van de wijzigingsovereenkomsten koop- en ontwikkelingsovereenkomsten Sou-
burg Noord fase 2 met AM Zeeland B.V. en Ontwikkel de Toekomst. 
 

1332651 Leefbaarheid Notitie verkeersregime boulevards Het college besluit: 
1. in te stemmen met de Notitie Verkeersregime Boulevards (1332945); 
2. de Notitie Verkeersregime Boulevards ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad; 
3. de gemeenteraad voor te stellen de Algemene nadeelcompensatieverordening Vlissingen van toepassing te 

verklaren op het in de notitie beschreven nieuwe sluitingsregime op de boulevards; 
4. parallel aan dit eindpunt een besluit voor de tussenjaren 2022 en 2023 voor te bereiden. 
 

1329667 Aantrekkelijke 
stad 

Grondruil percelen Komstraat / 
Glacisstraat tussen Aldi Vastgoed 
BV en de gemeente 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de ruil van de gronden van gelijke oppervlakte gelegen aan de Komstraat, Glacisstraat en 

Spuikomweg, tussen de gemeente en Aldi Vastgoed BV; 
2. de projectleider 'Spuikom' te mandateren voor het uitwerken in een akte voor ruiling van de gronden en 

daarmee effectuering van de grondruil. 
 

1325357 Leefbaarheid Aankoop groenstrook voortuin 
Hendrik Berckmanstraat nr. 14 

Het college besluit: 
1.  tot aankoop van de groenstrook voortuin Hendrik Berckmanstraat nr. 14, kadastraal bekend als gemeente 

Vlissingen sectie F nummer 1672, voor een bedrag van € 67 per vierkante meter, kosten koper; 
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2. de projectleider civiel, aan te wijzen om de voor de betreffende aankoop en eigendomsoverdracht benodig-
de documenten namens de gemeente Vlissingen te ondertekenen. 

 
 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp  
1332685 Rondvraag 1 14-09-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 

RvO van POV inzake aanvragen investeringssubsidies KV At-
las en SC Souburg 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie POV inzake aanvragen investeringssubsidies 
KV Atlas en SC Souburg, wordt conform vastgesteld. 

1332817 Rondvraag 2 14-09-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 
RvO van CDA betreffende ganzenpoep op voetbalvelden SV 
Walcheren 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van CDA betreffende ganzenpoep op voetbalvelden SV 
Walcheren wordt conform vastgesteld. 
 

1332815 Rondvraag 3 14-09-2021: Declaratieformulier reis- en verblijf-
kosten wethouder Vader over juli 2021 
 

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

1333072 Rondvraag 4 14-09-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 
RvO van fracties CDA, VVD, SGP, POV en PvdA inzake ont-
wikkelingen Arsenaalgebied 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fracties CDA, VVD, SGP, POV en PvdA inzake ont-
wikkelingen Arsenaalgebied wordt conform vastgesteld. 

1333476 Rondvraag 5 14-09-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 
RvO van fractie PSR inzake bestemmingsplan bedrijventer-
rein Trekdijk 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie PSR inzake bestemmingsplan bedrijventerrein 
Trekdijk wordt conform vastgesteld. 

1333478 Rondvraag 6 14-09-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 
RvO van fracties SGP en VVD inzake stop voorgenomen 
sloop bunker onder hotel Britannia 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fracties SGP en VVD inzake stop voorgenomen sloop 
bunker onder hotel Britannia wordt conform vastgesteld. 

1333480 Rondvraag 7 14-09-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 
RvO van fracties POV en CDA inzake overlast meeuwen 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fracties POV en CDA inzake overlast meeuwen wordt 
conform vastgesteld. 
 

1333481 Rondvraag 8 14-09-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 
RvO van fractie 50PLUS inzake integrale verkeersveiligheid 
en parkeren 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie 50PLUS inzake integrale verkeersveiligheid en 
parkeren wordt conform vastgesteld. 

1333482 Rondvraag 9 14-09-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 
RvO van PSR inzake verkeersoverlast (snelheidsovertredin-
gen) in de Vlissingsestraat te Oost–Souburg 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie PSR inzake verkeersoverlast (snelheidsover-
tredingen) in de Vlissingsestraat te Oost-Souburg, wordt conform vastgesteld. 

1333495 Rondvraag 10 14-09-2021: Declaratieformulier reis- en ver-
blijfkosten burgemeester Van den Tillaar over augustus 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over augustus 2021 
wordt conform geaccordeerd. 

1333526 Rondvraag 11 14-09-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 
RvO van LPV inzake verkeerssituatie op en rond de Dokbrug 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie LPV inzake verkeerssituatie op en rond de 
Dokbrug wordt conform vastgesteld. 
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