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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 parafenbesluitenlijst college-
vergadering van 24 september 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

  Openbare besluitenlijst collegevergade-
ring van 29 september 2020 
 

- Aan besluit 1240817 (Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) 2021) wordt toegevoegd:  
“5. de raad via een raadsinformatiebrief te informeren”; 

- Aanpassing besluit 1238992 (Concept-visie Stationsgebied Vlissingen 2025 vrijgeven voor inspraak): 
punt 2 “30 september” in “7 oktober”. 

Met deze wijzigingen wordt de besluitenlijst vastgesteld. 
 

1241544 Leefbaarheid Aanpak jaarwisseling 2020 - 2021 Het college besluit: 
1. deze jaarwisseling nog geen uitvoering te geven aan de motie van 30 april 2020, Vlissingen consumen-

tenvuurwerk vrij; 
2. de komende jaarwisseling te gebruiken om ervaring op te doen met de nieuwe landelijke regelgeving 

rondom het afsteken van consumentenvuurwerk en wanneer er in de toekomst meer mogelijkheden ko-
men met betrekking tot toezicht, handhaving en landelijke wetgeving, mogelijk over te gaan tot het ver-
bieden van consumentenvuurwerk binnen de gemeente Vlissingen; 

3. tot vaststellen van de raadsinformatiebrief jaarwisseling met de toelichting waarom tot deze keuze is ge-
komen met machtiging portefeuillehouder definitieve vaststelling. 

 
1245171 Aantrekkelijke 

stad 
Ontwerpbestemmingsplan Souburg-
Noord, fase 2 & 3 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met Antwoordnota (kenmerk 1245250); 
2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Souburg-Noord, fase 2 & 3' (kenmerk: 1245229); 
3. in te stemmen met het bijgevoegde ontwerp besluit tot het vaststellen van hogere grenswaarden op ba-

sis van de Wet geluidhinder voor 24 woningen in de 2e fase van Souburg Noord (kenmerk: 1245194); 
4. vast te stellen dat, op basis van de onderzoeken en afwegingen in de vormvrije m.e.r.-beoordeling 'be-

stemmingsplan Souburg-Noord, fase 2 en 3' (kenmerk: 1245243) het niet nodig is om een milieueffect-
rapport (MER) op te stellen; 

5. de zienswijzenprocedure op te starten voor zowel het ontwerpbestemmingsplan als het ontwerp besluit 
hogere grenswaarden; 

6. omwonenden door middel van bijgevoegde brief (kenmerk: 1245219) hiervan in kennis te stellen. 
 

 

1239687 Bestuur Reactie op artikel 12 rapport 2019 
 
 

Aangehouden tot collegevergadering 7-10-2020. 
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1226708 Bestuur Vernieuwen Treasurystatuut Het college besluit conform de raad voor te stellen: 

het Treasurystatuut 2020 per 1 november 2020 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van het treasu-
rystatuut 2006. 
 

1246106 Sociale sa-
menhang 

Voorstellen Plan van Aanpak Artikel 12: 
uitwerking invulling integrale toegang 

Aangehouden tot collegevergadering 7-10-2020. 
 
 

 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1245510 Rondvraag 1 6-10-2020: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO 

van fractie PSR inzake ‘Rammelende keien in wegdek binnenstad 
moeten opnieuw gevoegd worden’ 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie PSR inzake ‘Rammelende keien in weg-
dek binnenstad moeten opnieuw gevoegd worden’ wordt conform vastgesteld. 
 

1245511 Rondvraag 2 6-10-2020: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO 
van fractie D66 inzake War on Drugs Haven Vlissingen 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie D66 inzake War on Drugs Haven Vlissin-
gen wordt conform vastgesteld met inachtneming van de aangegeven aanpassingen. 

 
1245739 Rondvraag 3 6-10-2020: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO 

vragen van fractie PvdA betreffende stageplaatsen in Corona-
tijd/Covid-19 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie PvdA betreffende stageplaatsen in Coro-
natijd/Covid-19 wordt conform vastgesteld. 

1246447 Rondvraag 4 01-10-2020: Declaratieformulier reis- en verblijfkos-
ten burgemeester Van den Tillaar over september 2020 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over september 
2020 wordt conform geaccordeerd. 
 

 
 




