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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 
Plv. gemeentesecretaris R. Hendrikse 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte  
  

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst college-
vergadering van 12 oktober 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

  Openbare parafenbesluitenlijst 
van 13 oktober 2021 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

1323967 Leefbaarheid Uitvoering proefproject toepas-
sing Wet kwaliteitsborging (WKB) 

Het college besluit: 
vast te stellen de 1e wijzigingsverordening op de heffing en invordering van leges Vlissingen 2021 met terugwer-
kende kracht vanaf 1 januari en deze aan te vullen met artikel 2.4.4 luidende: 
‘Proefproject Wet Kwaliteitsborging 
2.4.4 Indien een aanvrager van een omgevingsvergunning vóór 31 december 2021 deelneemt aan het proef-
project in het kader van de Wet kwaliteitsborging en voldoet aan de daarvoor gestelde eisen, wordt het totale be-
drag dat verschuldigd is aan leges, die voortvloeien uit hoofdstuk 3 paragraaf 2.3.1.1, verlaagd met: 
2.4.4.1 indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:  75% met een maximum van €3.000 
2.4.4.2 indien de bouwkosten € 200.000 tot € 1.000.000 bedragen 40% met een maximum van €7.000 
2.4.4.3 indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen:  20% met een maximum van €10.000.’ 
 

1333800 Aantrekkelijke 
stad 

Aanvraag waardestelling moza-
ieken Louis van Roode door de 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed 

Het college besluit: 
1. met bijgevoegde brief (Verseonnummer 1333798) aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een 

schriftelijk verzoek te doen tot het uitvoeren van een cultuurhistorisch waardestellend onderzoek naar de moza-
ieken van Louis van Roode; 

2. de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief (Verseonnummer 1333799) te informeren over de 
waardestelling en de uitvoering van de motie 'laat de mozaïeken terugkeren aan de Boulevard'. 

 
1338308 Sociale 

samenhang 
Faciliteren huisartsen bij corona-
proef uitvoeren vaccinaties 2021 

Het college besluit: 
in te stemmen met het faciliteren van de huisartsen bij de jaarlijkse griepvaccinatie en pneumokokkenvaccinatie 
door het om niet (zonder kosten) beschikbaar stellen van gemeentelijke accommodaties en gemeentelijke facili-
teiten, zodat ook tijdens het vaccineren de coronaregels kunnen worden nageleefd. 
 

1334758 Leefbaarheid Zienswijze stichting Islamitische 
school gemeente Vlissingen 
 

Aangehouden. 
 

1330052 Aantrekkelijke 
stad 

Subsidie Vlissingse Opstand 
1572 

Het college besluit: 
1. de subsidieregel "Vlissingse Opstand 1572" (doc.nummer 1330119) inclusief het subsidieplafond 2022 vast te 

stellen; 
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2. het aanvraagformulier incidentele subsidie Vlissingse opstand 1572 (doc.nummer 1330120) vast te stellen; 
3. het subsidieplafond vast te stellen op € 40.000. 
 

1338984 Sociale sa-
menhang 

Besluitvorming Regionale Mobili-
teitsstrategie 

Het college besluit: 
de raad te informeren over de Regionale Mobiliteitsstrategie door middel van een raadsinformatiebrief. 
 

1335930 Bestuur Presentiegelden (hoogte en in-
dexering) leden commissie be-
zwaarschriften 

Het college besluit: 
1. de vergoedingen voor de voorzitter en de leden van de commissie bezwaarschriften met ingang van 1 januari 

2022 te verhogen naar een bedrag van respectievelijk € 215,- en € 185,- per vergadering; 
2. de vergoeding voor de leden die de vergadering niet bijwonen, maar de zaken wel voorbereiden en mee advi-

seren, vast te stellen op 2/3 van de reguliere vergoeding, waarbij wordt afgerond op de naastgelegen € 5,-; 
3. de vergoeding voor de leden die de vergadering niet bijwonen, maar wel één zaak voorbereiden en mee advi-

seren, vast te stellen op 1/3 van de reguliere vergoeding, waarbij wordt afgerond op de naastgelegen € 5,-; 
4. de onder dictumpunt 1 genoemde vergoedingen met ingang van 1 januari 2022 jaarlijks te indexeren conform 

hetgeen is bepaald in artikel 3.4.1., derde lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, 
waarbij de geïndexeerde bedragen worden afgerond op de naastgelegen € 5,-. 

 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1338908 Rondvraag 1 19-10-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO 

van PSR inzake beschikbare huisvesting aandachtsgroepen 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van PSR inzake beschikbare huisvesting aandachts-
groepen wordt conform vastgesteld. 

1339042 Rondvraag 2 19-10-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO 
van 50PLUS inzake grondboringen locatie Lammerenburg t.b.v. 
huisvesting arbeidsmigranten 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50PLUS inzake grondboringen locatie Lamme-
renburg t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten wordt conform vastgesteld. 

1339177 Rondvraag 3 19-10-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkos-
ten wethouder Vader over augustus 2021 
 

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

1339180 Rondvraag 4 19-10-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkos-
ten wethouder Vader over september 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over september 2021 wordt con-
form geaccordeerd. 

1339641 Rondvraag 5 19-10-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO 
van LPV inzake Speeltuin De Oude Stad 

De portefeuillehouder wordt gemachtigd de beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van LPV inza-
ke Speeltuin De Oude Stad definitief vast te stellen. 

 
 


