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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 collegever-
gadering van 8 september 2020 
 

-     m.b.t. besluit 1230633 (Warmteplan Scheldewijk): check of juiste versie van het warmteplan is gekoppeld; 
-     in besluit 1221591 (Naamgeving openbare ruimte Hof Engelenburg en De Warmoes) wordt ‘en de Wamoes’ 

geschrapt uit het onderwerp; 
-     aan besluit 1231579 (Implementatie digitale participatietool) wordt toegevoegd: ‘en het college na 2 maan-

den te informeren over de ervaringen m.b.t. deze participatietool en daarna de vervolg inzet hiervan te be-
palen’. 

Met deze wijzigingen wordt de besluitenlijst vastgesteld. 
 

  Openbare parafenbesluitenlijst van 
9 september 2020 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1237767 Bestuur Raadsinformatiebrief participatie-
aanpak voor de strategische visie  

Het college besluit: 
de raadsinformatiebrief over de participatieaanpak voor de strategische visie te versturen. 
 

1234264 Bestuur Trouwlocatie de Lasloods, Tweede 
Binnenhavenweg 8 

Aangehouden. 
 
 

1237552 Bestuur ALV VNG 25 september 2020 Het college besluit: 
1. dat de burgemeester de gemeente Vlissingen op de ALV van de VNG op 25 september 2020 vertegenwoor-

digt; 
2. dat de al in juni uitgebrachte stemmen ten aanzien van de invulling van de vacatures, contributie, GGU voor-

stellen, het jaarverslag, de resolutie norm voor opdrachtgeverschap en het voorstel onderkant arbeidsmarkt 
kunnen worden bekrachtigd; 

3. in te stemmen met de verantwoording van de uitvoering van de moties; 
4. in te stemmen met de aanpassing van de statuten; 
5. de resolutie ‘Los financiële problemen jeugd en WMO op in alle gemeenten’ te steunen. 
 

1235366 Aantrekkelijke 
stad 

Beheer- en onderhoudsovereen-
komst Dokbrug 
 

Het college besluit: 
met de Provincie Zeeland bijgevoegde overeenkomst (Verseonnummer 1235361) voor het beheer, de bedie-
ning op afstand en het onderhoud van de Dokbrug in Vlissingen te sluiten. 
 

1235444 Aantrekkelijke 
stad 

Reactie op brief NSP inzake Zon-
nepark Rammekens 

Het college besluit: 
- kennis te nemen van de brief van Nort Sea Port inzake hun standpunt over het initiatief voor de ontwikkeling 

van Zonnepark Rammekens; 
- dat de brief van North Sea Port geen aanleiding vormt om het principebesluit van 3 december 2019 inzake 
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Zonnepark Rammekens te heroverwegen; 
- door middel van de bijgevoegde brieven, North Sea Port, mevrouw Sneep - de Lange en Dorpsvereniging 

Nieuw- en Sint Joosland te informeren over uw besluit. 
 

1215108 Leefbaarheid Bestemmingsreserve geluidssane-
ring 

Het college besluit: 
1. de raad voor te stellen om een deel van de bestemmingsreserve geluidssanering te gebruiken voor het aan-

brengen van geluidsreducerend asfalt; 
2. de raad voor te stellen hiervoor een bedrag van € 428.000,- uit deze reserve beschikbaar te stellen; 
3. de raad voor te stellen akkoord te gaan met de 18e begrotingswijziging raad 2020; 
4. de portefeuillehouder te machtigen het raadsvoorstel definitief vast te stellen. 
 

1234826 Sociale sa-
menhang 

Verordening Wmo en Jeugdhulp 
2021 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de ontwerp integrale verordening Wmo en Jeugdhulp 2021 gemeente Vlissingen; 
2. kennis te nemen van de memo van toelichting bij deze ontwerpverordening; 
3. de ontwerpverordening ter inspraak te leggen conform de inspraakverordening; 
4. de ontwerpverordening ter advisering voor te leggen aan de Wmo-adviesraad; 
5. de raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de inspraakprocedure; 
6. in te stemmen met het O&O-formulier 'Verordening WMO en Jeugdhulp 2021' en voor akkoord voor te leggen 

aan de artikel 12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder; 
7. na vaststelling aangepaste verordening door raad in eerstvolgende collegevergadering de hiermee gepaard 

gaande aanpassing van de beleidsregels te laten vaststellen; 
8. bovenstaande beslispunten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de 

Provincie Zeeland als toezichthouder. 
  

1232789 Sociale sa-
menhang 

Compensatie ouderbijdrage kin-
deropvang en (nood)opvang CO-
VID-19 

Het college besluit: 
1. om Stichting Kinderopvang Walcheren in september 2020 met de door het Rijk beschikbaar gestelde midde-

len te compenseren voor het aanbieden van nood(opvang) voor kinderen van ouders met cruciale beroepen; 
2. om Stichting Kinderopvang Walcheren in september 2020 met de door het Rijk beschikbaar gestelde midde-

len te compenseren voor het doorbetalen van de eigen ouderbijdrage; 
3. om de kosten van de compensatie ad € 18.439,66 te dekken uit de Rijksbijdrage in de junicirculaire en dit te 

verwerken in de 2e bestuursrapportage 2020. 
 

1194659 Aantrekkelijke 
stad 

Het jaar 2022 aan te merken als 
themajaar "1572" 

Aangehouden. De integrale afweging zal bij de vaststelling programmabegroting 2021 plaatsvinden. 
 
 

1233844 Leefbaarheid Evaluatie PxQ-systematiek van 
RUD-Zeeland  

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de evaluatie-rapportage van Berenschot en van de daarin gegeven adviezen; 
2. in te stemmen met het aanpassen van de PxQ systematiek naar afrekenen op werkelijk gemaakte uren per 

deelnemer en met het verder verfijnen van de financieringssystematiek en van de ervaringscijfers; 
3. voorlopig in te stemmen met het optrekken naar 1.300 productieve uren per fte per jaar, maar de wens uit te 

spreken om dit op te trekken naar 1.350 uren per fte per jaar; 
4. af te wachten wat de uitkomsten zijn van het onderzoek van de provincie Zeeland naar de organisatie van de 

milieutaken in Zeeland en de robuustheid van de RUD-Zeeland; 
5. uit te spreken dat de gemeente Vlissingen het niet wenselijk vindt beleid te ontwikkelen om per deelnemer 

een egalisatiereserve te vormen; 
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6. vast te stellen dat de verhoging van de begroting 2021 met € 155.000,- niet structureel kan zijn in verband 
met het ontbreken van de invloed van de onbekende variabelen; 

7. de raad voor te stellen overeenkomstig het voorgaande een zienswijze op het voorgenomen besluit van het 
algemeen bestuur van de RUD-Zeeland in te dienen. 

 
1225193 Bestuur Vernieuwen Treasurystatuut en 

beleidsregels garantie gemeente 
Vlissingen 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. het nieuwe treasurystatuut vast te stellen per 1 november 2020; 
2. de beleidsregels garantie gemeente Vlissingen vast te stellen per 1 november 2020; 
3. het treasurystatuut 2006 en de beleidsregels garantie gemeente Vlissingen 2006 in te trekken per 1 novem-

ber 2020. 
 
Na besluit van de raad, besluit het college van B&W: 
4. het algemeen bevoegdhedenbesluit dienovereenkomstig te doen wijzigen en dit aan het college aan te bie-

den. 
 

1234273 Bestuur Benoeming bezoldigd buitenge-
woon ambtenaar burgerlijke stand 

Het college besluit: 
de heer De Meij, op grond van art.1:16 BW en in overeenstemming met het Reglement burgerlijke stand Vlis-
singen 2019, te benoemen tot bezoldigd buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, voor de duur van vier jaar 
met daarna jaarlijks telkens stilzwijgende verlenging van één jaar zolang aan de voorwaarden van het Regle-
ment burgerlijke stand Vlissingen 2019 wordt voldaan. 

    

 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1239025 Rondvraag 1 15-09-2020: Beantwoording schriftelijke vragen ogv artikel 34 

RvO van fractie LPV inzake zittingsduur leden Monumentencommissie 
 

De beantwoording schriftelijke vragen ogv artikel 34 RvO van fractie LPV inzake zit-
tingsduur leden Monumentencommissie wordt conform vastgesteld. 
 

1239716 Rondvraag 2 15-09-2020: Beantwoording schriftelijke vragen ogv artikel 34 
RvO van fractie VVD inzake Wilde bloemenrand langs de dijk vanaf de 
Oranjemolen 
 

De beantwoording schriftelijke vragen ogv artikel 34 RvO van fractie VVD inzake Wilde 
bloemenrand langs de dijk vanaf de Oranjemolen wordt conform vastgesteld. 
 
 

1240005 Rondvraag 3 15-09-2020: Beantwoording schriftelijke vragen ogv art. 34 
RvO van POV en PvdA over heronderzoeken 

De beantwoording schriftelijke vragen ogv art. 34 RvO van POV en PvdA over heron-
derzoeken wordt conform vastgesteld. 
 

1240020 Rondvraag 4 15-09-2020: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wet-
houder Vader over juli 2020 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over juli 2020 wordt con-
form geaccordeerd. 
 

1240022 Rondvraag 5 15-09-2020: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wet-
houder Vader over augustus 2020 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over augustus 2020 
wordt conform geaccordeerd. 

   
 




