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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 Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst college-
vergadering van 27 oktober 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1248947 Sociale sa-
menhang 

Beslissing op bezwaarschrift be-
eindigen subsidie Maatschappe-
lijk Werk Walcheren (MWW) voor 
casusregie complexe casuïstiek 
 

Het college besluit: 
overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften, het bezwaarschrift van MWW ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren, en het betreden besluit in stand te laten. 
 

1253498 Sociale sa-
menhang 

Tijdelijke inzet extra bus leerlin-
genvervoer ten gevolge van co-
ronamaatregelen 
 

Aangehouden  

1251942 Aantrekkelijke 
stad 

Stedenbouwkundig plan Sou-
burg-Noord fase 2 

Het college besluit: 
tot het vaststellen van het definitief stedenbouwkundig plan voor Souburg-Noord fase 2. 

 
1247254 Bestuur Resultaten Burgerpeiling 2019 

Gemeente Vlissingen 
Het college besluit: 
De inhoud van de RIB over de uitkomsten van de Burgerpeiling 2019 te accorderen en deze aan de raad te ver-
sturen. 
 

1247539 Bestuur Resultaten Ondernemerspeiling 
2019 - gemeente Vlissingen 

Het college besluit: 
de inhoud van de raadsinformatiebrief over de uitkomsten van de Ondernemerspeiling 2019 te accorderen en de-
ze aan de raad te versturen. 
 

1254047 Aantrekkelijke 
stad 

Raadsbijeenkomst strategische 
visie 

Het college besluit: 
kennis te nemen van de presentatie voor de raadsbijeenkomst over de strategische visie op 3 november 2020. 

 
1246313 Aantrekkelijke 

stad 
2e Herziening 2020 grondexploi-
taties 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de 2e herziening 2020 van de grondexploitaties; 
2. het totaal aan verliesvoorziening en risicoreservering met € 0,8 mln. te verhogen van € 148,2 mln. naar 

€ 149,0 mln.; 
3. het totale resultaat van deze herziening, € 0,8 mln. nadelig, ten laste te brengen van de algemene reserve; 
4. voor de jaarschijf 2020 de programmabegroting 2020 te wijzigen conform dit inhoudelijk besluit; 
5. de jaarschijven 2021 - 2024 op te nemen in de programmabegroting 2021. 
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1249541 Aantrekkelijke 
stad 

Overeenkomst ontwikkeling WVO 
Zorg Oranjeplein 

Het college besluit: 
om per brief (1195426/1249580) aan WVO Zorg te bevestigen dat de percelen ten behoeve van de ontwikkeling 
van het (woon)zorgcomplex aan het Oranjeplein in Oost-Souburg tijdig worden geleverd. 
 

1251618 Sociale sa-
menhang 

Ophoging voorschot Zeeuwse 
Gronden 2020 in verband met 
nieuwe vestiging in Koudekerke 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de aanvullende bevoorschotting ad € 464.117 aan Zeeuwse Gronden voor 2020 in verband 

met de geleverde zorg in de nieuwe vestiging in Koudekerke; 
2. in te stemmen met het O&O-formulier 'Ophoging voorschot Zeeuwse Gronden in verband met nieuwe vestiging 

in Koudekerke; 
3. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en de Provin-

cie Zeeland als toezichthouder. 
    
1247548 Bestuur Programmabegroting 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema overleggen 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de vorming van de bestemmingsreserve ‘Wind in de zeilen’; 
2. het saldo van de ontvangen middelen uit fiche 1A 'Vergoeden gemaakte kosten' uit het compensatiepakket 

‘Wind in de zeilen’ (€ 7,3 miljoen -/- € 3,3 miljoen regiobijdrage -/- € 0,7 miljoen Souburg II -/- € 0,1 miljoen in-
huur compensatietraject) van € 3,2 miljoen aan te wenden voor de vulling van de bestemmingsreserve onder 
beslispunt 1; 

3. in te stemmen met de 21e begrotingswijziging 2020 Bestemmingsreserve ‘Wind in de Zeilen’; 
4. in te stemmen met de Programmabegroting 2021; 
5. in te stemmen met de meerjarenbegroting 2022 - 2024. 
 
Voor kennisgeving aangenomen. 

    
  Overzicht moties 

 
Conform vastgesteld en ter kennis van raad brengen. 

    
 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1253184 Rondvraag 1 03-11-2020: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50PLUS 

mbt slechte staat vuurtoren Keizersbolwerk 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50PLUS mbt slechte staat vuurto-
ren Keizersbolwerk wordt conform vastgesteld. 
 

1253927 Rondvraag 2 03-11-2020: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van POV en 
PvdA over de werving voor de Monumentencommissie 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van POV en PvdA over de werving voor 
de Monumentencommissie wordt conform vastgesteld met inachtneming van de 
aangegeven aanpassing. 
 

1253929 Rondvraag 3 03-11-2020: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van VVD, 
SGP, CDA, PVDA en POV inzake accommodatiebeleid en specifiek fysiothera-
pie Paauwenburg 
 

De  portefeuillehouder wordt gemachtigd de beantwoording vragen ogv art. 34 RvO 
van VVD, SGP, CDA, PVDA en POV inzake accommodatiebeleid en specifiek fysi-
otherapie Paauwenburg definitief vast te stellen. 

 
1254439 Rondvraag 4 03-11-2020: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50PLUS 

in vervolg op de antwoorden van de wethouder over CZ–gemeentepolis 
De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50PLUS in vervolg op de antwoor-
den van de wethouder over CZ-gemeentepolis wordt conform vastgesteld. 
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1254561 Rondvraag 5 03-11-2020: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van VVD en 

SGP m.b.t. Streefbeeld Nollebos/Westduinpark 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van VVD en SGP m.b.t. Streefbeeld 
Nollebos/Westduinpark wordt conform vastgesteld. 
 

1254564 Rondvraag 6 03-11-2020: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder 
Verhage over oktober 2020 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over oktober 
2020 wordt conform geaccordeerd. 

 
 




