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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 
Wnd. gemeentesecretaris R. Hendrikse 
Wnd. bestuurssecretaris M. Schouw 
  

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 14 september 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

  Openbare parafenbesluitenlijst van 
13 september 2021 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

1332404 Leefbaarheid Pilot engineering toekomstbestendi-
ge openbare ruimte Paauwenburg 
Noord Oost (aanvullende nota) 

Het college besluit: 
dat in de aanpak en opdracht participatie wijkgerichte aanpak Paauwenburg Noord Oost (collegenota 
1323664) de integrale opgaves sociale veiligheid en verkeer ook worden meegenomen in het project. 
 

1322655 Aantrekkelijke 
stad 

Stedenbouwkundig kader en krediet 
Baskensburg-West 

Het college besluit: 
1. beslispunt 2 van uw collegebesluit d.d. 22 juni 2021 met als onderwerp 'functionele invulling Baskensburg-

West' en met kenmerk (Verseon: 1312446), te wijzigen als volgt: 
‘a. in te stemmen met model 1, voor zover het niet de noordwestelijke hoek betreft; 
b. voor de noordwestelijke hoek vooralsnog geen besluit te nemen maar eerst een verkeerskundig onder-

zoek uit te voeren naar onder andere de effecten van een aansluiting van het gebied Baskensburg-West 
op de Sloeweg.’; 

2. de gemeenteraad kennis te laten nemen van de stedenbouwkundige modellen en de gemeenteraad het 
stedenbouwkundig plan voor Baskensburg-West ter vaststelling aan te bieden met uitzondering van de 
noordwestelijke hoek; 

3. de gemeenteraad een krediet beschikbaar te laten stellen van € 900.000,- voor het bouwrijp maken van de 
kavel voor de huisvesting van internationale werknemers, de sloop van een gemeentelijke loods buiten-
dienst, een bijdrage in alternatieve huisvesting loods buitendienst en de uitvoering van de benodigde onder-
zoekskosten voor geheel Baskensburg-West; 

4. het onder punt 3 genoemde krediet fase 1 en de te realiseren verkoopopbrengst fase 1 van de te verkopen 
kavel op te nemen in de nog vast te stellen grondexploitatie Baskenburg-West voor fase 1 én 2; 

5. de raad medio 2022 een voorstel aan te bieden om de integrale grondexploitatie Baskenburg-West (fase 1 
en fase 2) vast te stellen. 

 
1323214 Sociale sa-

menhang 
Beëindigen erfpachtovereenkomst 
buurt- en speeltuinvereniging De 
Oude Stad en afhandelen van ach-
terstallige betalingen 
 

Aangehouden.  
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1332371 Aantrekkelijke 
stad 

Inrichtingsplan Dokter Stumphius-
park 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het definitief inrichtingsplan ‘Dokter Stumphiuspark’ (docnr. 1332365), bestaande uit een 

basis- en een plusvariant; 
2. in geval de subsidie 'gebiedsgerichte aanpak wonen' door de Provincie wordt toegekend, uitvoering te ge-

ven aan de plusvariant, als dit niet het geval is te kiezen voor de basisvariant; 
3. de kosten voor het beheer en onderhoud als gevolg van areaaluitbreiding worden na oplevering van het 

park verwerkt in de beheerplannen en komen ten laste van het budget voor beheerskosten areaal (600809-
4399). 

 
1330024 Bestuur Jaarverslag en jaarrekening 2020 en 

publieksjaarverslag 2020 van het 
Zeeuws Archief 

Het college besluit: 
1. het jaarverslag en de jaarrekening 2020 (1329869) en het publieksjaarverslag 2020 (1327018) van het 

Zeeuws Archief voor kennisgeving aan te nemen; 
2. het jaarverslag en de jaarrekening 2020 (1329869) en het publieksjaarverslag 2020 (1327018) van het 

Zeeuws Archief ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen middels bijgevoegde raadsinformatiebrief 
(1329975). 

 
1333438 Leefbaarheid Overeenkomst inzake Bommenrege-

ling met Enduris B.V. ten behoeve 
van het uitbreiden van een transfor-
matorstation aan de Cyprusweg 5 te 
Ritthem 

Het college besluit: 
bijgevoegde overeenkomst (documentnummer 1333436) aan te gaan met Enduris B.V., 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 Enduris B.V. op locatie Cyprusweg 5 in Ritthem. 
 

1333374 Aantrekkelijke 
stad 

Beschikbaar stellen krediet Rave-
steynplein 

Het college besluit: 
- het krediet Stadsvernieuwing beschikbaar te stellen tot het geraamde bedrag genoemd in de geheime bijla-

ge 1333565 ten behoeve van de inrichting van de openbare ruimte van het plangebied 'Middengebied IV - 
Ravesteynplein'; 

- het reeds beschikbare krediet (70069201) bij te stellen met ca. € 0,6 mln. en deze te dekken uit de geraam-
de middelen voor stadsvernieuwingsprojecten in de jaarschijven 2017 en 2022; 

- op grond van artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b WOB geheimhouding op te leggen 
met betrekking tot de bijlage 1333565. 

 
1330590 Bestuur Visie op Dienstverlening 2022-2025 Aangehouden. 

 
1326462 Leefbaarheid Klimaatadaptatie Strategie Zeeland 

(KaSZ) 
Het college besluit: 
1. akkoord te gaan met de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland 2021-2026 (KaSZ) (Verseon-nummer 

1326454); 
2. de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland 2021-2026 (KaSZ), conform het bijgevoegde raadsvoorstel (Verse-

onnummer 1326656), ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad; 
3. de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland 2021-2026 (KaSZ) in gemeentelijk beleid- en uitvoeringsdocumenten 

te implementeren; 
4. de gezamenlijke uitvoeringsagenda (Verseonnummer 1326459) behorende bij de Klimaatadaptatie Strate-

gie Zeeland 2021-2026 (KaSZ) te onderschrijven. 
 

  Concept Programmabegroting 2022-
2025 

Toelichting bij de concept-stukken; nog geen besluitvorming van het college. 
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