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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.G. Hendrikse 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
 

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 28 september 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

  Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 30 september 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1334609 Leefbaarheid Afstoten welzijnsaccommodatie 
Mae-Uku d.d. september 2021 
 

Aangehouden. 
 

1334427 Leefbaarheid Participatie Oost-Souburg; draag-
vlak en draagkracht 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport opgemaakt door het team Samenwerkingskunde; 
2. conform het advies van Samenwerkingskunde nu geen extra inzet te plegen op het faciliteren van een 

breed gedragen en grootschalig leefbaarheidsplan voor heel Oost-Souburg; 
3. in plaats daarvan doorgaan met: 

a. ontwikkeling en vaststellen van participatiebeleid en een participatieleidraad; 
b. faciliteren van nieuwe bewonersinitiatieven; 
c. ontwikkeling en toepassing van digitale burgerplatforms; 
d. participatietrajecten in relatie tot de Omgevingsvisie en –wet; 
e. bewonersparticipatie bij integrale wijk(her)inrichtingen en energietransitie. 

 
1327019 Bestuur Continuering overleg Zeeuwse 

overheden (OZO) 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie van het overleg Zeeuwse overheden (OZO); 
2. deze evaluatie middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (Rib) aan te bieden aan de raad. 
 

1311700 Aantrekkelijke 
stad 

Komst en afmeren van beziens-
waardige schepen in  havens Vlis-
singen zomer 2022  

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de plannen van de Stichting "Sail de Ruyter Zeeland" om in het kader van "Cruise in 

Company" in de zomer van 2022 meerdere deelnemende schepen gedurende een paar dagen te laten 
afmeren in de havens van Vlissingen; 

2. een bedrag van maximaal € 75.000 (onder voorbehoud goedkeuring begroting 2022 Raad)  te reserveren 
om de kosten die in verband met de aanwezigheid van de schepen ( inclusief het afmeren) moeten wor-
den gemaakt, te kunnen dekken; 

3.  de komst en het afmeren van de schepen in aan te merken als een evenement; 
4. een evenementenorganisator de opdracht te geven als vergunninghouder evenement te opereren en de 

eindverantwoordelijkheid en uitvoering van het evenement op zich te nemen; 
5. de opdrachtnemer hiervoor een nog nader overeen te komen bedrag uit de onder 2 genoemde reservering 
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beschikbaar te stellen; 
6. de raad voor de stellen € 75.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve maritieme en/of culturele his-

torische evenementen. Deze onttrekking via de programmabegroting 2022-2025 aan de raad voor te leg-
gen; 

7. in overleg te gaan met de beoogd evenementenorganisator m.b.t. de verdere uitvoering van dit besluit. 
 

1336499 Leefbaarheid Vaststellen bodemenergieplannen 
Scheldekwartier, Kenniswerf en be-
drijventerrein Souburg fase 2 

Het college besluit: 
 1. de bodemenergieplannen voor Scheldekwartier (IF Technology, referentie 69394/SV/20210615, d.d. 15 

juni 2021), voor Edisonweg Noord en Omgeving Witte Huis (IF Technology, 69394/SV/20210507, d.d. 7 
mei 2021) en voor Bedrijventerrein Souburg fase 2 (IF Technology, 69394/SV/20210204, d.d. 4 februari 
2001) vast te stellen. 

 
1336468 Aantrekkelijke 

stad 
Kwartiermaker Citymarketing Het college besluit: 

1. Voor de rol van kwartiermaker citymarketing af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeen-
te Vlissingen 2020 en de inleen van Richard Stomp enkelvoudig onderhands te gunnen aan Citymarketing 
collectief. 

2. Dit onder de voorwaarde dat vastlegging en borging van een resultaatverplichting m.b.t. het binnen de af-
gesproken tijd  behalen van de gevraagde resultaten in de gunning wordt vastgelegd. 

 
1329356 Sociale 

samenhang 
3e Periode COVID-19 compensatie-
regeling t.b.v. doelgroepenvervoer 

Het college besluit: 
1. vooruitlopend op Europese staatssteunkaders voor de periode van de scholensluiting van 16 december 

2020 tot en met april 2021, een corona compensatieregeling met terugwerkende kracht goed te keuren 
voor het kleinschalige leerlingenvervoer; 

2. voor niet-gereden ritten 70% omzet te compenseren, waarbij voor de berekening van de niet-gereden ook 
de ritten naar noodopvang voor leerlingen wordt opgenomen; 

3. de portefeuillehouder te mandateren deze compensatieregeling indien nodig aan te passen op basis van 
komende Europese staatssteunkaders voor deze periode en uitvoering te geven aan die regelgeving zo-
dra deze wordt gepubliceerd; 

4. het vervoersbedrijf, Noot Personenvervoer, via bijgaande brief hierover te informeren. 
 

1323214 Sociale 
samenhang 

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

Het college besluit: 
1. de erfpachtovereenkomst en het opstalrecht met De Oude Stad te beëindigen; 
2. de ambtelijke organisatie opdracht te geven de hiermee vereiste handelingen in gang te zetten; 
3. overwegende dat het publieke belang van een spoedige doorstart van de speeltuinvoorziening zwaarder 

weegt dan het inzetten van een in tijd en resultaat onzeker traject van privaatrechtelijke vorderingen op De 
Oude Stad, de privaatrechtelijke vorderingen van € 4.560 als oninbaar af te boeken via de voorziening du-
bieuze debiteuren en de vordering gemeentelijke belastingen van € 4.235 als oninbaar af te boeken via de 
invorderingsambtenaar van de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen Duiveland. Tevens 
om die redenen ook niet te besluiten tot verdere bestuursaansprakelijkheid; 

4. om vanuit gemeente en opbouwwerk najaar 2021 een participatietraject met de buurt te faciliteren over de 
doorstart van de speeltuinvoorziening; 

5. om wanneer nodig voor het aanzicht van het gesloten speelterrein vanuit de gemeente éénmalig groenon-
derhoud uit te laten voeren; 

8. de raad te informeren door middel van een nog door het college vast te stellen raadsinformatiebrief. 
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1336903 Bestuur Tarieven gemeentelijke belastingen 
2022 
 

Aangehouden. 
 

1332284 Sociale 
samenhang 

O&O-formulieren Begroting Wmo-
diensten en -voorzieningen, Onder-
zoek Exogene factoren, Onder-
zoeksopdracht Jeugd, Structurele 
kosten vanaf 2022 door overname 
Intervence door JB West, Frictiekos-
ten ontvlechting Porthos en In-
richting WvGGZ (correctie primaire 
begroting 2021) 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het O&O-formulier 'Begroting Wmo-diensten en -voorzieningen'; 
2. in te stemmen met het O&O-formulier 'Onderzoek Exogene factoren'; 
3. in te stemmen met het O&O-formulier 'Onderzoeksopdracht Jeugd'; 
4. in te stemmen met het O&O-formulier 'Structurele kosten vanaf 2022 door overname Intervence door JB 

West'; 
5. in te stemmen met het O&O-formulier 'Frictiekosten ontvlechting Porthos'; 
6. in te stemmen met het O&O-formulier 'Inrichting WvGGZ (correctie primaire begroting 2021); 
7. in te stemmen met het verwerken van de kosten voor 2021 ad € 50.000 voor het onderzoek Exogene fac-

toren in de 2e bestuursrapportage 2021 ten laste van het budget Maatwerkvoorzieningen Wmo (taakveld 
6.6); 

8. in te stemmen met het verwerken van de totale kosten voor 2021 ad € 78.800 voor de onderzoeksop-
dracht Jeugd in de 2e bestuursrapportage 2021 ten laste van het 4e compensatiepakket Coronamaatrege-
len Sociaal domein en Werk & inkomen. En de voorziene kosten voor 2022 ad € 86.200 ten laste te bren-
gen van de stelpost Jeugd. Deze mutatie is onder voorbehoud van besluitvorming opgenomen in de pro-
grammabegroting 2022-2025; 

9. ermee in te stemmen dat de structurele kosten voor Intervence ten laste van de stelpost Jeugd uit de mei-
circulaire 2021 worden gebracht. Deze mutatie is onder voorbehoud van besluitvorming opgenomen in de 
programmabegroting 2022-2025; 

10. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en 
provincie Zeeland als toezichthouder. 

 
1334316 Aantrekkelijke 

stad 
2e Herziening 2021 grondexploita-
ties 

Het college besluit: 
Kennis te nemen van de 2e herziening 2021 van de grondexploitaties en de raad voor te stellen om: 
1. in te stemmen met de 2e herziening 2021 van de grondexploitaties; 
2. de renteparameters vast te stellen zoals in het raadsvoorstel zijn opgenomen; 
3. de verliesvoorziening met € 19.000 te verhogen naar € 118,6 mln.; 
4. de risicoreservering met € 638.000 te verlagen naar € 23,6 mln.; 
5. het resultaat van deze herziening, € 0,6 mln., toe te voegen aan de algemene reserve; 
6. de programmabegroting 2021 te wijzigen conform dit inhoudelijk besluit. 
 

1333948 Sociale 
samenhang 

Inhuur medewerker going concern 
centrumtaken 

Het college besluit: 
1. Voor 0,6 fte capaciteit in te huren ten behoeve van de going concern taken centrumgemeente; 
2. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 124.416 en dit ten laste te brengen van de rijksbijdrage 

Beschermd Wonen 2021 en 2022; 
3. In te stemmen met het O&O formulier 'Inhuur medewerker going concern centrumtaken'; 
4.   Bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud goedkeuring door de Artikel 12 inspecteur en de 

provincie Zeeland als toezichthouder. 
 

1337716 Bestuur Programmabegroting 2022 - 2025 Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de totale investeringsopgave 2022 - 2025 (exclusief grondexploitatie). 
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de raad voor te stellen: 
1. In te stemmen met de Programmabegroting 2022; 
2. In te stemmen met de meerjarenbegroting 2023 – 2025. 

 
 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 

1337332 Rondvraag 1 05-10-2021: Beantwoording vragen 
ogv art. 34 RvO van LPV inzake niet uitvoeren 
verkeersbegeleiding in de Sloehaven en daardoor 
kans op calamiteiten wordt vergroot 

Beantwoording vragen ogv artikel 34 Reglement van Orde van LPV inzake niet uitvoeren 
verkeersbegeleiding in de Sloehaven en daardoor kans op calamiteiten wordt vergroot, wordt conform 
vastgesteld. 

 
 


