
OPENBARE BESLUITENLIJST 
 

collegevergadering d.d. 12 oktober 2021 

- 1 - 

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 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
 

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst college-
vergadering van 5 oktober 2021 

In besluit 1323214 - Beëindigen erfpachtovereenkomst buurt- en speeltuinvereniging De Oude Stad en afhandelen 
van achterstallige betalingen – wordt in punt 3. na ‘Oude Stad’ de punt vervangen door een komma en in punt 4. 
wordt ‘over de toekomst van het speelterrein’ vervangen door ‘over de doorstart van de speeltuinvoorziening’. 
Met deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld. 
 

  Openbare parafenbesluitenlijst 
van 7 oktober 2021 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

1336453 Bestuur Intern controleplan 2021 Het college besluit: 
tot het vaststellen van het intern controleplan 2021 inclusief planning. 
 

1331248 Aantrekkelijke 
stad 

Wijziging deelnemersovereen-
komst Stimuleringsfonds Volks-
huisvesting 

Het college besluit: 
de vernieuwde deelnemersovereenkomst met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aan te gaan en deze 
te ondertekenen. 
 

1335438 Sociale sa-
menhang 

Antwoordbrief sponsorbijdrage 
Binck Bank tour 

Het college besluit: 
in te stemmen met de ondertekening van de antwoordbrief aan Golazo waarin wordt vastgehouden aan het eerder 
gecommuniceerde standpunt om de sponsorbijdrage van € 7.000 niet uit te betalen. 
 

1334938 Sociale sa-
menhang 

Overname pachtovereenkomst 
sportcafé Baskensburg 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met contractsovername van de pachtovereenkomst van het sportcafé Baskenburg door de heer 

M. Kauffman per 1 oktober 2021; 
2. vanwege het beperkte toekomstperspectief in te stemmen met de gewijzigde pachtberekening en een vast 

pachtbedrag van € 250 per maand (€ 3.000 per jaar); 
3. het nadelig effect van de lagere inkomsten in 2021 van € 5.250 te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2021; 
4. het nadelig effect van de pachtverlaging € 3.000 op jaarbasis vanaf 2022 structureel te verwerken in de 1e be-

stuursrapportage 2022. 
 

1336461 Bestuur Normen- en toetsingskader 
2021 

Het college besluit: 
- het normen- en toetsingskader 2021, behorende bij het controleprotocol, vast te stellen; 
- het normen- en toetsingskader 2021 middels bijgaande raadsinformatiebrief ter kennisname aan de raad te ver-

strekken. 
    

 



12 oktober 2021 
- 2 - 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1337333 Rondvraag 1 12-10-2021: Declaratieformulier reis- en verblijf-

kosten burgemeester Van den Tillaar over september 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over september 2021 
wordt conform geaccordeerd. 
 

1337916 Rondvraag 2 12-10-2021: Declaratieformulier reis- en verblijf-
kosten wethouder Verhage over augustus 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over augustus 2021 wordt con-
form geaccordeerd. 

1337917 Rondvraag 3 12-10-2021: Declaratieformulier reis- en verblijf-
kosten wethouder Verhage over september 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over september 2021 wordt 
conform geaccordeerd. 

1338216 Rondvraag 4 12-10-2021: Declaratieformulier reis- en verblijf-
kosten wethouder Stroosnijder over september 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over september 2021 wordt 
conform geaccordeerd. 

1338414 Rondvraag 5 12-10-2021: Declaratieformulier reis- en verblijf-
kosten wethouder Reijnierse over september 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over september 2021 wordt 
conform geaccordeerd. 

1338416 Rondvraag 6 12-10-2021: Declaratieformulier reis- en verblijf-
kosten wethouder De Jonge over september 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over september 2021 wordt 
conform geaccordeerd. 
 

1309918 Nota Grondbeleid 2021 Conform vastgesteld. 
 

1332940 Notitie verkeersregime boulevards Conform vastgesteld. 
 

1330716 Boulevardsvisie Vlissingen (herijking) Conform vastgesteld. 

 


