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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 Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

   Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 25 september 2018 
 

Naar aanleiding van 1038463 (Rondvraag 1 25-09-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen 
artikel 34 RvO omtrent ontwikkeling Arsenaalplein): hiermee worden de eerdere collegebe-
sluiten openbaar. 
Bij punt 2 van 1017598 (Jaarverslag en jaarrekening 2017 Mondia Scholengroep) wordt de 
tekst: ‘2. wethouder Vader de voorzitter Raad van Toezicht eerste reactie college te mel-
den;’. 
Met deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld. 
 

1039415 Bestuur  Zeeuwse samenwerking Het college besluit: 
kennis te nemen van de bijgevoegde concept-presentatie over Zeeuwse samenwerking voor 
de adviesraad van 4 oktober. 
 

1038049 Bruikbaarheid 
van openbare 
ruimte 

 Treffen afdoende maatregelen ter 
voorkoming olielekkage scheeps-
wrak S.S. Spyros Armenakis 

Het college besluit: 
de bij dit besluit behorende ontwerp-brief te verzenden aan de HID-Rijkswaterstaat Zee en 
Delta. 
 

1038924 Algemene dek-
kingsmiddelen 

 Het opvragen van de NAW gege-
vens van Duitse kentekens 

Het college besluit: 
voor het invorderen van de naheffingsaanslagen per 1 oktober 2018 de Duitse kentekens op 
te vragen via een invorderingskantoor. 
 

1038045 Gezond en wel  Raadsinformatiebrief uitkomst 
Mystery Guest onderzoek landelij-
ke toegankelijkheid Maatschappe-
lijke Opvang 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de uitkomst van het Mystery Guest onderzoek naar de landelijke 

toegankelijkheid van de Maatschappelijke Opvang; 
2. in gesprek te blijven met de zorgaanbieders van de maatschappelijke opvang om te be-

spreken waarom soms bepaalde keuzes moeten worden gemaakt; 
3. op basis van de uitkomsten met betrekking tot de maatschappelijke opvang in Vlissingen 

geen verdere acties richting Het Witte Huis te ondernemen; 
4. de gemeenteraad te informeren conform bijgevoegde raadsinformatiebrief over de uitkom-

sten van het Mystery Guest onderzoek naar de landelijke toegankelijkheid van de maat-
schappelijke opvang door het Trimbos-instituut en de lokale toelichting daarop. 

 
1037318 De lerende stad Onderwijs NT2 groep De Branding Het college besluit: 

in te stemmen met financiële ondersteuning ad € 8.190,-- van openbare basisschool De 
Branding ten behoeve van extra taallessen voor leerlingen met een andere moedertaal dan 
het Nederlands (NT2). 
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1040380 Gezond en wel  Verlenging en borging project Zee-
land Zonder Zelfmoord 2018-2020 
 

Aangehouden. 
 

1038627 De sociale stad  Klanttevredenheidsonderzoek bij 
de klanten van Orionis Walcheren 

Het college besluit: 
alvorens een besluit op punten 1, 2 en 3 te nemen, het verzoek eerst terug te brengen in re-
gionale commissie. 
 

     
     
   Openbaar  
1037981 Bestuur  Aanpassing subsidie PGV Het college besluit: 

1. de bijdrage  aan de personeelsvereniging van de gemeente Vlissingen met ingang van 1 
januari 2019 gelijk te stellen aan het bedrag dat via het salarissysteem bij leden in actieve 
dienst bij de gemeente Vlissingen aan contributie wordt ingehouden; 

2. de bijdrage voortaan maandelijks aan de PGV ter beschikking stellen. 
 

 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1041341 Rondvraag 1 02-10-2018: Beantwoording feitelijke vragen artikel 34 

fractie PvdA inzake uittreedsom Muziekschool 
 

De beantwoording feitelijke vragen artikel 34 fractie PvdA inzake uittreedsom Muziekschool 
wordt conform vastgesteld. 
 

1041347 Rondvraag 2 02-10-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 
34 van LPV inzake Japanse Duizendknoop 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van LPV inzake Japanse Duizendknoop 
wordt vastgesteld met inachtneming van de aangegeven aanpassing. 
 

1041540 Rondvraag 3 02-10-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 
34 van fractie POV inzake besluit mbt De Piek 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van fractie POV inzake besluit mbt De Piek 
wordt vastgesteld met inachtneming van de aangegeven aanpassing. 
 

 
 


