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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 
collegevergadering van 22 
september 2020 

Presentie: wethouder Vader was afwezig. Openbare rondvraag 1244238 is vervallen. 
Met deze wijzigingen wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

     
1240034 Bestuur Administratieve wijziging in de 

technische inrichting van de 
basisregistratie personen 
 

Het college besluit: 
Gemeentedeel 'Vlissingen' op te nemen in de huidige technische inrichting van de basisregistratie personen. 
 

1236634 Sociale samenhang Voordracht herbenoeming lid 
Raad van Toezicht Mondia 
Scholengroep 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de voordracht van de Raad van Toezicht van de Stichting voor Openbaar Voortgezet 

Onderwijs op Walcheren tot herbenoeming van de heer J.S. Vrolijk als lid van de Raad van Toezicht met 
ingang van 1 augustus 2020 voor een periode van 4 jaar. 

 
1242229 Aantrekkelijke stad Raad informeren over 

biedingen 2021 van 
corporaties 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de afwijking van het proces conform de prestatieafspraken voor de totstandkoming 

van de biedingen van de corporaties op het volkshuisvestelijk beleid van de gemeente; 
2. Kennis te nemen van de ontvangen biedingen 2021 van de corporaties (bijlagen met verseon kenmerk: 

1216936, 1241916, 1241917); 
3. Gemeenteraad te informeren over de biedingen voor 2021 middels bijgevoegde RIB (verseon kenmerk: 

1241914). 
 

1239753 Sociale samenhang Jaarverantwoording Toezicht 
Kinderopvang 2019 

Het college besluit: 
1. de Jaarverantwoording toezicht Kinderopvang 2019 met de daarin gegeven toelichting vast te stellen; 
2. dit verslag met een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden. 
 

1238992 Aantrekkelijke stad Concept-visie Stationsgebied 
Vlissingen 2025 vrijgeven 
voor inspraak 

Het college besluit: 
1. de conceptvisie Stationsgebied Vlissingen 2025 (verseonnummer 1239637) vast te stellen en vrij te geven 

voor inspraak; 
2. een inspraakprocedure te starten met een inspraaktermijn van zes weken (van 7 oktober 2020 tot 11 

november 2020); 
3. in de inspraakperiode een bijeenkomst voor een groep eerder betrokken stakeholders te organiseren (met 

inachtneming van de corona-richtlijnen); 
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4. de gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief (verseonnummer 1239541) met 
machtiging van definitieve vaststelling door de portefeuillehouder; 

5.   een vervolg advies aan te bieden aan college, waarbij de conceptvisie de opmaat is naar een vervolg 
opdracht tot het vaststellen van een strategische gebiedsinrichting in relatie tot de planvorming Wind in de 
zeilen. 

 
1241547 Bestuur Herdenking bevrijding van 

Vlissingen  
Het college besluit: 
- Ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus dit jaar geen openbare herdenking van de 

bevrijding van Vlissingen te organiseren op Uncle Beach; 
-     Op de geplande herdenkingsdag, 31 oktober 2020, met 2 collegeleden wel een krans te leggen op Uncle 

Beach ter nagedachtenis aan de omgekomen militairen en burgers; 
- De organisaties die de afgelopen jaren een bijdrage geleverd hebben aan de herdenkingen: het Korps 

Commandotroepen, de ambassade van Frankrijk en de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen, hierover te 
informeren met de opmerking dat zij, wanneer zij dit op prijs stellen, met maximaal 2 personen aanwezig 
kunnen zijn; 

- De overige organisaties en familie van veteranen te informeren dat er dit jaar geen herdenking 
georganiseerd zal worden; 

- Op de geplande herdenkingsdag ook een krans te leggen bij het Koopvaardijmonument ter herinnering 
aan de omgekomen zeevarenden; 

- Over de kranslegging bij het Koopvaardijmonument de werkgroep Koopvaardijherdenking te informeren 
met de opmerking dat zij, wanneer zij dit op prijs stellen, met maximaal 2 personen daar aanwezig kunnen 
zijn; 

- Op zondag 26 oktober is op de Canadese erebegraafplaats te Bergen op Zoom een besloten herdenking 
van de Slag om de Schelde waar een lid van het college van Vlissingen bij zal zijn, mits hiervoor 
uitgenodigd. 

 
1242633 Sociale samenhang Voorstellen n.a.v. 

richtinggevende besluiten en 
opdrachten Plan van Aanpak 
Artikel 12 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de inventarisatie "Overzicht en financiële verantwoording van de (te realiseren) 

acties/quick wins 2020 en verder", en van de conclusie dat er geen directe of meetbare financiële 
resultaten kunnen worden opgeleverd; 

2. Het college nader te informeren m.b.t. effecten van Model Heerlen als alternatieve denkrichting ten 
opzichte van model Utrecht; 

3.    De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief waarbij de inventarisatie als denkrichtingen 
voor het realiseren van de beoogde besparingen wordt gepresenteerd; met machtiging definitieve 
vaststelling raadsinformatiebrief door 3 betrokken portefeuillehouders. 

 
1241447 Leefbaarheid Duurzaamheidsscan Vesta 

Terminals Vlissingen 
Het college besluit: 
Mee te werken aan het verzoek van Vesta Terminals Vlissingen tot het verkrijgen van subsidie ten behoeve 
van een duurzaamheidsscan bij Vesta Terminals Vlissingen, door: 
- de gemeente Vlissingen als penvoerder op te laten treden bij een subsidieaanvraag van maximaal 
       € 11.575,- in te dienen bij de provincie Zeeland; 
- het door de provincie Zeeland toe te kennen subsidiebedrag te gebruiken om de uitvoerders van de 

duurzaamheidsscan bij Vesta Terminals Zeeland te betalen. 
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1240817 Sociale samenhang Collectieve Zorgverzekering 
Gemeenten (CZG) 2021 

Het college besluit: 
1. in 2021 de aanvullende verzekeringen Gemeenten Start en Gemeenten Extra Uitgebreid als onderdeel 

van de CZG aan te blijven aanbieden; 
2. de gemeentelijke financiële bijdragen in 2021 van € 10,- per maand per deelnemer voor het Gemeenten 

Startpakket en € 20,- per maand per deelnemer voor het pakket Gemeenten Extra Uitgebreid te 
behouden; 

3. de inkomensgrens voor de CZG op 110% van de bijstandsnorm vast te houden; 
4. om in samenwerking met Orionis Walcheren inwoners te informeren; 
5.   de raad via een raadsinformatiebrief te informeren. 
 

  Openbaar geworden 
 

 

1229100 Leefbaarheid Principekeuzes inzake visie in 
het Strategisch 
Huisvestingsplan onderwijs 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de te maken principekeuzes in het Strategisch Huisvestingsplan onderwijs zoals 

opgenomen in bijgevoegd concept visiestuk (1230798) tijdens een eerste strategisch collegeoverleg 
      15-09-2020; 
2. deze principekeuzes op basis van het concept-visiestuk te bespreken in een 2e strategisch college op 22 

september 2020. 
    

 
 




