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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.G. Hendrikse 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
 

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst collegevergadering 
van 19 oktober 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

  Openbare parafenbesluitenlijst van 20 ok-
tober 2021 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

  Openbare parafenbesluitenlijst van 22 ok-
tober 2021 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld met aanvulling bij presentie dat 
wethouder Stroosnijder ook ingestemd heeft. 

1334550 Bestuur Communicatievisie en communicatie-
dienstverleningsvisie gemeente Vlissingen  

Aangehouden. 
 
 

1339515 Aantrekkelijke 
stad 

Vaststelling Verkenning Omgevingsvisie 
Vlissingen 

Het college besluit: 
1. de 'Verkenning Omgevingsvisie Vlissingen' vast te stellen (documentnrs. 

1339510,1339511,1339512,1339513); 
2. de 'Verkenning Omgevingsvisie Vlissingen'  ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad mid-

dels bijgevoegde raadsinformatiebrief (documentnr. 1339514); 
3. op 16 november 2021 de gemeenteraad een nadere toelichting te geven op de 'Verkenning Omge-

vingsvisie Vlissingen' middels bijgevoegde presentatie (documentnr. 1339521). 
 

1230083 Bestuur Vaststellen agressieprotocol 2021 Het college besluit: 
1. het agressieprotocol 2021 als voorgenomen besluit vast te stellen ter vervanging van het agressie-

protocol 2014; 
2. het agressieprotocol 2021 daarna ter instemming voorleggen aan de OR; 
3. de algemeen directeur te machtigen het agressieprotocol 2021 na instemming van de OR definitief 

vast te stellen. 
 

1340794 Aantrekkelijke 
stad 

Ontwerpwijzigingsplan 'Bedrijventerrein 
Souburg - herontwikkeling Veerhavenweg, 
Vergroting Bouwvlak, Archeologie' 
 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 'Bedrijventerrein Souburg - herontwikkeling 

Veerhavenweg, Vergroting Bouwvlak, Archeologie; 
2. vast te stellen dat, op basis van de onderzoeken en afwegingen in de Notitie vormvrije m.e.r.-

beoordeling die behoort bij bovengenoemd wijzigingsplan, het niet nodig is om een 
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milieueffectrapport (MER) op te stellen; 
3. tot het vaststellen van de antwoordnota m.b.t. de inspraakprocedure en het vooroverleg op het 

voorontwerpwijzigingsplan 'Bedrijventerrein Souburg -  herontwikkeling Veerhavenweg, Vergroting 
Bouwvlak, Archeologie'; 

4. de inspreker en vooroverlegpartners te informeren over de antwoordnota; 
5. het ontwerpwijzigingsplan 'Bedrijventerrein Souburg -  herontwikkeling Veerhavenweg, Vergroting 

Bouwvlak, Archeologie' in procedure te brengen;  
 

1336862 Sociale 
samenhang 

Overeenkomst Optisport Vlissingen BV 
Spuk-IJZ subsidie 

Het college besluit: 
In te stemmen met ondertekening en verzending van bijgaande brief/overeenkomst aan Optisport Vlis-
singen-Middelburg bv betreffende SPUK_IJZ subsidie (periode 1, 2020). 
Onder voorbehoud van een nog te ontvangen verleningsbeschikking van Dus-i voor de aangevraagde 
SPUK_IJZ subsidie (periode 2, 2021) in te stemmen met ondertekening en verzending van een verge-
lijkbare brief/overeenkomst aan Optisport Vlissingen-Middelburg bv. 
 

1334436 Bestuur Tweejaarlijks inspectierapport van het 
Zeeuws Archief met betrekking tot informa-
tiebeheer  

Het college besluit: 
1. de aanbevelingen in het inspectierapport van het Zeeuws Archief (1330668) over te nemen over-

eenkomstig het document 'Reacties op aanbevelingen inspectierapport Zeeuws Archief 18 augustus 
2021' (1334936), met uitzondering van de aanbevelingen om aan Data Protection Impact As-
sessments (DPIA's) en andere audits archiefaspecten toe te voegen én om deurdrangers te plaat-
sen bij de archiefruimten; 

2. als alternatief m.b.t. de onder punt 1 bedoelde audits, via DIV een eigen check te laten doen op as-
pecten op het gebied van informatiebeheer bij de aanschaf van nieuwe software. Dit af te stemmen 
in het standaard overleg over informatiebeheer tussen informatiemanager, Chief Information Officer 
(medewerker verantwoordelijk voor borging informatiebeveiliging), de Privacy Officer (medewerker 
verantwoordelijk voor borging privacybescherming) en DIV; 

3. het inspectierapport van het Zeeuws Archief met bijgevoegde raadsinformatiebrief (1334931) aan 
de gemeenteraad voor te leggen. 
 

1324142 Sociale 
samenhang 

Tarieven Emergis voor hulpverlening 
Vrouwenopvang en Maatschappelijke Op-
vang buiten de subsidieverlening 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de door Emergis voorgestelde indexering van de tarieven 2021 voor complexe 

hulpverlening op het gebied van Veilige en Maatschappelijke opvang en deze tarieven 2021 vast te 
stellen; 

2. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud goedkeuring door de Artikel 12 inspecteur en de 
provincie Zeeland als toezichthouder. 
 

1340327 Bestuur Aanstelling leden Cetraal/ Hoofdstembu-
reau Verkiezingen Gemeenteraad 

Het college besluit: 
Aanstelling leden Centraal/Hoofdstembureau Verkiezingen Gemeenteraad.  
 

1338622 Leefbaarheid Verkeer Groot Abeele Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van ingediende petitie en verrichte onderzoek en de huidige verkeersituatie niet 

aanpassen. Maar wel onder normale omstandigheden t.z.t. nog eens een check te doen via een  
onderzoek met verkeerstelling; 

2. Petitionaris in te lichten over genomen besluit met machtiging definitieve vaststelling brief portefeuil-
lehouder. 
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1338554 Bestuur BGTS North Sea Port District Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de nieuwe statuten (verseonummer 1330461) van de BGTS NSPD; 
2. het voornemen uit te spreken om als gemeente Vlissingen toe te treden tot die BGTS; 
3. de raad met bijgevoegde brief (verseonnummer 1340239) te vragen om haar wensen en bedenkin-

gen te uiten; 
4. zonder andersluidend besluit per 1 december 2021 als gemeente Vlissingen toe te treden tot de 

BGTS NSPD. 
 

1339178 Leefbaarheid Zeeuwse Overeenkomst Nutsbedrijven en 
Gemeenten (ZONG) 

Het college besluit: 
In te stemmen met de Zeeuwse Overeenkomst Nutsbedrijven en Gemeenten (ZONG). 
 
De burgemeester besluit: 
Mevrouw mr. M.M.D. Vermue - Vermue, burgemeester van de gemeente Sluis, tevens voorzitter van de 
Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) te machtigen de Zeeuwse Overeenkomst Nutsbedrijven en 
Gemeenten namens de gemeente Vlissingen te ondertekenen. 
 

1334476 Aantrekkelijke 
stad 
 

2e herziening 2021 grondexploitaties Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. In te stemmen met de 2e herziening 2021 van de grondexploitaties. 
2. De renteparameters vast te stellen zoals in het raadsvoorstel zijn opgenomen. 
3. De verliesvoorziening met € 19.000 te verhogen naar € 118,6 mln. 
4. De risicoreservering met € 638.000 te verlagen naar € 23,6 mln. 
5. Het resultaat van deze herziening, € 0,6 mln., toe te voegen aan de algemene reserve. 
6. De programmabegroting 2021 te wijzigen conform dit inhoudelijk besluit. 
 

1341430 Leefbaarheid Bezwaren omgevingsvergunning Grand 
Hotel Britannia - niet ontvankelijk 

Het college besluit: 
de bezwaren van de heer en mevrouw Buren en van PdH advocatuur namens diverse omwonenden 
niet ontvankelijk te verklaren. 
 

1341577 Leefbaarheid Bezwaren tegen verlenen omgevingsver-
gunning Grand Hotel Britannia - ontvanke-
lijk ongegrond 

Het college besluit: 
1. de bezwaarschriften conform het advies van de Commissie bezwaarschriften Vlissingen d.d. 9 au-

gustus 2021 ontvankelijk te verklaren; 
2. de bezwaarschriften, onder gelijktijdige verbetering van de motivering, ongegrond te verklaren; 
3. het verzoek van DAS rechtsbijstand, van PdH advocatuur en van CKH advocaten voor het op grond 

van artikel 7:15 Awb en het besluit proceskostenbestuursrecht een proceskostenvergoeding be-
schikbaar te stellen af te wijzen; 

4. deze besluiten door middel van de brieven onder nummer 1341651, 1341786, 1341784, 1341607, 
1341606, 1341605, 1341532 en 1341604 aan de bezwaarmakers bekend te maken. 

 

1337719  Programma begroting 2022 Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. De programmabegroting 2022 vast te stellen 
2. De meerjarenbegroting 2022-2025 vast te stellen 
 

1341400 
 

Leefbaarheid Bezwaren tegen bouw garage en wind-
scherm Boulevard Evertsen 246 G [Britan-
nia] 

Aangehouden. 
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1339986 Sociale 
samenhang 

Besluitvorming procedure evt hoger be-
roep na afwijzing beroepszaken BUIG 
2017-2021 door rechtbank 
 
 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank d.d. 28-09-2021 t.a.v. de beroepsprocedure(s) 

BUIG-budgetten 2017-2021; 
2. geen hoger beroep in te stellen bij de CRvB tegen de uitspraak van de rechtbank d.d. 28-09-2021; 
3. dit besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en de provin-

cie Zeeland als toezichthouder. 
    

 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1340366 Rondvraag 1 02-11-2021: Beantwoording vragen ogv art. 

34 RvO van 50PLUS inzake slechte staat vuurtoren op het 
Keizersbolwerk 
 

De portefeuillehouder wordt gemachtigd de  beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50PLUS inzake 
slechte staat vuurtoren op het Keizersbolwerk definitief vast te stellen. 

1341022 Rondvraag 2 02-11-2021: Beantwoording vragen ogv art. 
34 RvO van PSR inzake geluidsoverlast technische instal-
laties ADRZ Vlissingen 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van PSR inzake geluidsoverlast technische installaties ADRZ 
Vlissingen wordt conform geaccordeerd. 

1341353  
Rondvraag 3 02-11-2021: Beantwoording vragen ogv art. 
34 RvO van SGP inzake aanleg glasvezelkabels 
 

 
De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van SGP inzake aanleg glasvezelkabels wordt conform ge-
accordeerd.. 

1342101 Rondvraag 4 02-11-2021: Declaratieformulier reis- en ver-
blijfkosten burgemeester Van den Tillaar over oktober 
2021 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over oktober 2021 wordt 
conform vastgesteld. 

 
 


