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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 8 oktober 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

   Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 10 oktober 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1139740 Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Bestemmings-
plannen 

Herzien bestemmingsplan Ken-
niswerf Oost 

Het college besluit: 
1. een herziening van het bestemmingsplan Kenniswerf Oost op te stellen en deze in procedu-

re te brengen; 
2. het Beeldkwaliteitsplan Kenniswerf, Regels kavels en gebouwen Spoorzone, voor het deel-

gebied Spoorzone/Prins Hendrikweg aan te passen conform de regels uit het bestem-
mingsplan, en deze aanpassing gelijktijdig met het bestemmingsplan in procedure te bren-
gen. 

 
1089605 Bestuur  Aanpassen budgethoudersregeling Het college besluit: 

- tot het vaststellen van de bijgevoegde Budgethoudersregeling 2019; 
- tot gelijktijdige intrekking van de huidige Budgethoudersregeling 2017; 
- te bepalen dat bij een factuurwaarde vanaf € 1.000 er een prestatiebeoordeling moet wor-

den vastgelegd (zie artikel 4 budgethoudersregeling); 
- de algemeen directeur de opdracht te geven om de interne processen dusdanig in te (laten) 

richten dat prestatiebeoordeling onafhankelijk en zichtbaar in het administratieve systeem 
wordt meegenomen; 

- kennis te nemen van het besluit AD om de extra 1 fte te dekken middels een taakstelling op 
de inkoop. 

 
1138449 Ruimtelijk 

ontwikkelen 
Bouwgrond-
exploitatie 

Presentatie raad behandeling 2e 
herziening 2019 grondexploitaties 
 

Het college besluit: 
kennis te nemen van de presentatie 2e herziening 2019 van de grondexploitaties. 
 

1139016 Gezond en 
wel 

Jeugd Kostenontwikkeling Wmo en 
jeugdhulp 1e halfjaar 2019 

Het college besluit : 
1. kennis te nemen van de kostenontwikkeling in de Wmo en de jeugdhulp; 
2. de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief met machtiging definitieve 

vaststelling portefeuillehouder. 
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1138944 Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Bestemmings-
plannen 

Besluitvorming wijzigingsplannen 
en omgevingsvergunningen wind-
turbines Vlissingen-Oost KSG en 
CRO Port Nederland  

Het college besluit:  
overwegende dat benodigde verlening vergunning in kader van Wet Natuurbescherming door 
provincie per email is toegezegd: 
1. het kennelijk niet ontvankelijk verklaren van de zienswijzen, dan wel het ontvankelijk ver-

klaren van en al dan niet of gedeeltelijk tegemoet te komen aan de zienswijzen, zoals 
aangegeven in de bij dit besluit behorende 'Antwoordnota Ontwerpwijzigingsplan en ont-
werp-omgevingsvergunning 'Windturbines Damen Shipyards'; 

2. het, ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp, gewijzigd vaststellen van het wijzi-
gingsplan 'Windturbines Damen Shipyards'; 

3. het langs elektronische weg en in analoge vorm vaststellen van het wijzigingsplan 'Wind-
turbines Damen Shipyards', als vervat in de bestandenset met planidentificatie 
NL.IMRO.0718. 

 WPVO01-VG01; 
4. na gewijzigde vaststelling van het wijzigingsplan 'Windturbines Damen Shipyards', over te 

gaan tot verlening van de omgevingsvergunning voor twee aangevraagde windturbines 
door Koninklijke Schelde Groep B.V.; 

5. het ontvankelijk verklaren van en al dan niet of gedeeltelijk tegemoet komen aan de 
zienswijzen, zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende 'Antwoordnota Ontwerpwij-
zigingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Windpark C.RO Vlissingen-Oost'; 

6. het, ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp, gewijzigd vaststellen van het wijzi-
gingsplan 'Windpark C.RO Vlissingen-Oost'; 

7. het langs elektronische weg en in analoge vorm vaststellen van het wijzigingsplan 'Wind-
park C.RO Vlissingen-Oost', als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO. 

 0718.WPVO02-VG01; 
8. na gewijzigde vaststelling van het wijzigingsplan 'Windpark C.RO Vlissingen-Oost' over te 

gaan tot verlening van de omgevingsvergunning voor vijf aangevraagde windturbines door 
Eneco Wind B.V.; 

9. ten behoeve van bovenstaande initiatieven geen exploitatieplan vast te stellen; 
10. ten behoeve van bovenstaande initiatieven te bepalen dat de Crisis- en herstelwet van 

toepassing is. 
 

1130703 Gezond en 
wel 

 Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 
2019 

Het college besluit: 
1. het cliëntervaringsonderzoek Jeugd in 2019 niet uit te voeren; 
2. de raad via een raadsinformatiebrief te informeren met machtiging vaststelling porte-

feuillehouder. 
 

1134670 Bruikbaarheid 
van openbare 
ruimte 
 

Inzameling 
huisafval 

Grondstoffenbeleid 2020-2024 Aangehouden. 
 

1136201 Veiligheid Openbare orde 
en veiligheid 
 

Onderzoek TNO zeehavens Het college besluit: 
de gemeenteraad te informeren over het onderzoek van TNO in de zeehavens. 
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1140124 Wonen in di-
versiteit 

 Besluitvorming bezwaarschrift om-
gevingsvergunning Nieuwendijk 33 
[cf. advies Commissie bezwaar-
schriften] 

Het college besluit : 
1. kennis te nemen van het bezwaar tegen de omgevingsvergunning Nieuwendijk 33; 
2. de bezwaarmakers overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften niet-

ontvankelijk te verklaren; 
3. bij wijze van herstel de d.d. 23 april 2019 verleende omgevingsvergunning voor Nieuwendijk 

33 in te trekken; 
4. de vergunninghouder te vragen de aanvraag in te trekken; 
5. eerst te onderzoeken of er een rechtstitel is de leges omgevingsvergunning voor 100 % aan 

de aanvrager terug te betalen, alvorens de leges omgevingsvergunning [op grond van art. 
2.5.5. Legesverordening Vlissingen 2019] voor 75% tot een bedrag van € 508,43 aan de 
aanvrager terug te betalen. 

 
1141454 Veiligheid  Jaarstukken 2018 Veiligheidscen-

trum Zeeland B.V. 
Het college besluit: 
wethouder J. de Jonge te machtigen in de algemene vergadering van aandeelhouders van de 
vennootschap Veiligheidscentrum Zeeland B.V. de gemeente Vlissingen als enig aandeelhou-
der te vertegenwoordigen om: 
1. de jaarrekening 2018 van de vennootschap vast te stellen; 
2. decharge te verlenen aan de directie van de vennootschap voor het over 2018 gevoerde 

beleid; 
3. in te stemmen met het voorstel van de directie om het nadelige resultaat over 2018 van ne-

gatief € 276.150 van Veiligheidscentrum Zeeland B.V. te onttrekken aan de algemene re-
serve van de vennootschap; 

4. de zorg uit te spreken over het feit dat de vennootschap al enkele jaren achter elkaar een 
negatief resultaat heeft; en de directie opdracht te geven tussentijdse rapportage te laten 
maken zodat de gemeente op de hoogte blijft van de ontwikkelingen van de vennootschap. 

 
1139601 De sociale 

stad 
 Plan van aanpak artikel 12 Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het rapport "Financiële beheersbaarheid Sociaal Domein" van de Visi-
tatiecommissie; 

2. de huidige versie van het Plan van Aanpak artikel 12 Sociaal Domein en Werk en Inkomen, 
waarin de adviezen van de Visitatiecommissie zijn verwerkt, vast te stellen; 

3. de raad te informeren over het Plan van Aanpak artikel 12 door middel van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief; 

4. de raad met een raadsinformatiebrief te informeren over de Ontwikkelagenda Sociaal Do-
mein en het, in dit kader, geplande gesprek met de raad op 12 november 2019. 

 
1138896 Toerisme en 

economie 
Bevordering 
toerisme 

Vaststellen inventarisatie huidige 
situatie toerisme Vlissingen 2019 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport "Toerisme in Vlissingen, Omvang en economisch belang 

2018“ samengesteld door het Kenniscentrum Kusttoerisme en dit rapport als bouwsteen te 
gebruiken voor de toeristische visie; 

2. kennis te nemen van het rapport "Waardevol toerisme, onze leefomgeving verdient het” van 
september 2019 samengesteld door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en dit 
rapport als bouwsteen te gebruiken voor de toeristische visie; 

3. het rapport “Toerisme Vlissingen 2019, een inventarisatie van de huidige situatie” vast te 
stellen en deze samen met de onderliggende bouwstenen aan de raad voor te leggen door 
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middel van de bijgevoegde begeleidende brief. 
 

1134839 Bestuur  Concept verslag tpo 18 september 
2019 en definitief verslag tpo 12 
juni 2019 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het concept verslag tpo van 18 september 2019 (verseon 1134841); 
2. geheimhouding op te leggen op het concept verslag tpo van 18 september 2019 (Verseon 

1134841). De geheimhouding is op basis van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto ar-
tikel 10, tweede lid onder b van de Wob (economische of financiële belangen van de ge-
meente); 

3. kennis te nemen van het definitieve verslag tpo van 12 juni 2019 (verseon 1134842); 
4. geheimhouding op te leggen op het definitieve verslag tpo 12 juni 2019 (verseon 1134842) 

agendapunt 3 laatste bullet en punt 8. De geheimhouding is op basis van artikel 55 lid 1 van 
de Gemeentewet juncto artikel 10, tweede lid onder b van de Wob (economische of financi-
ele belangen van de gemeente). 

 
1134763 Ruimtelijk 

ontwikkelen 
Bouwgrond-
exploitatie 

‘6x duurzaam bouwen’ Van Dis-
hoeckstraat 

Het college besluit: 
1. de in de intentieovereenkomst aan Bouwbedrijf Kambier BV toegezegde exclusiviteit voor 

de ontwikkeling van de bouwlocatie aan de Van Dishoeckstraat te verlengen tot 1 december 
2019; 

2. in te stemmen met de verkoop van 65m² (tuin)grond voor de prijs van € 65,-/m², onder de 
voorwaarde dat Bouwbedrijf Kambier BV na het onherroepelijk worden van de omgevings-
vergunning direct zal starten met de bouw. 

 
1122643 Bruikbaarheid 

van openbare 
ruimte 

Riolering Renovatie transportriool fase 3 Het college besluit: 
1. voor het renoveren van het transportriool fase 3 een bouwteam in te stellen met aannemer 

Kumpen B.V.; 
2. voor de uitvoeringsfase van het renoveren van het transportriool gemotiveerd af te wijken 

van het inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Vlissingen; 
3. de raadsinformatiebrief te ondertekenen en te verzenden naar de raad. 
 

1138385 Bruikbaarheid 
van openbare 
ruimte 

Stelpost Bruik-
baarheid van 
openbare ruim-
te 

Advies van klachtencoördinator in-
zake klacht over willekeur ten aan-
zien van handhaving op loslopen-
de honden 

Het college besluit: 
om conform het advies van klachtencoördinator de klacht over willekeur ten aanzien van 
handhaving op loslopende honden ongegrond te verklaren. 
 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1141409 Rondvraag 1 22-10-2019: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 

van wethouder De Jonge over september 2019 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten van wethouder De Jonge over september 2019 
wordt conform geaccordeerd. 

1141415 Rondvraag 2 22-10-2019: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
van wethouder Reijnierse over september 2019 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten van wethouder Reijnierse over september 2019 
wordt conform geaccordeerd. 

1142564 Rondvraag 3 22-10-2019: Beantwoording vragen art. 34 RvO van 
GroenLinks over parkeeroverlast Vlissingen 

De beantwoording vragen art. 34 RvO van GroenLinks over parkeeroverlast Vlissingen wordt 
conform vastgesteld. 
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