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2201413 Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 18 oktober 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

2202216 Openbare parafenbesluitenlijst van 
20 oktober 2022 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

2203661 Openbare parafenbesluitenlijst van 
26 oktober 2022 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

2194151,
2194157 

Presentatie methodiek Toekomst-
bestendige Openbare Ruimte 

Aangehouden. 
 

 
2187487,
2190431,
2194502,
2194501,
2194508 

Krediet en planvorming Baskens-
burg-West 

Aangehouden. 
 

 
 

 
 

2199413,
2199414 

Raadsinformatiebrief jaarwisseling 
2022 - 2023 

Het college besluit: 
tot vaststellen van de raadsinformatiebrief jaarwisseling en deze aan de raad te verstrekken met inachtneming van de aangeven 
aanpassing. 
 
 

2191341,
2191337,
2191326,
2191314 

B&W-advies na aanhouding Zon 
op Dak Project Provincie Zeeland 
in gemeente Vlissingen 

Het college besluit: 
- deel te nemen aan het project Zon op Dak van de Provincie Zeeland; 
- de dakeigenaren in gemeente Vlissingen die hiervoor in aanmerking komen te informeren met een brief, kenmerk 2191326; 
- de raad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief. 
 

2204155,
2204223,
2204224,
2204308,
2204309 

Programmabegroting 2023-2026 Het college besluit: 
- tot vaststelling van de tekstueel aangepaste programmabegroting 2023-2026 (raadsversie); 
- kennis te nemen van overzicht tekstuele aanpassingen; 
- tot vaststelling van de antwoorden op de toezegging uit de commissie P&C dd 20 oktober 2022 met machtiging vaststelling  

aangepaste beantwoording vraag 5 en vraag 8 portefeuillehouder. 
-   Het raadsvoorstel aan te vullen met het beslispunt  “ het instellen van de reserve GBE Aqua”.  
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Art. 34 vragen / Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
2193690,
2192600 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO 
van 50PLUS over Vlissingse voedselbank 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50PLUS over Vlissingse voedselbank wordt conform vastgesteld. 

  




