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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 collegever-
gadering van 2 november 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

1332897 Leefbaarheid Havenbeleidsplan Gemeente Vlis-
singen 2021 

Teruggenomen. 
 
 

1339668 Leefbaarheid Aanpassing verordening materiële 
financiële gelijkstelling gemeente 
Vlissingen 

Het college besluit: 
1. de gemeenteraad voor te stellen de 1e wijziging op de Verordening materiële financiële gelijkstelling onder-

wijs gemeente Vlissingen 2016 vast te stellen (Verseonnummer 1341341); 
2. na positieve besluitvorming door de gemeenteraad, zoals genoemd onder 1 in vervolg daarop de Christelijke 

Scholengemeenschap Walcheren een subsidie toe te kennen voor het gebruik van Technum in 2021; 
3. het subsidieplafond als bedoeld onder VI in de bijlage voorziening bekostiging gebruik ruimten Technum Vlis-

singen voor de periode 2021-2025 vast te stellen op € 103.500; 
4. éénmalig af te wijken van de gestelde termijnen in de verordening. 
 

1341090 Leefbaarheid Transitievisie Warmte (TVW) en 
Regionale Strategie Warmte 
(RSW) 

Het college besluit: 
1. de Transitievisie Warmte (TVW) (Verseon-nummer 1341104) conform het bijgevoegde raadsvoorstel (Verse-

on-nummer 1341103) ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad; 
2. de Regionale Structuur Warmte (RSW) (Verseon-nummer 1341109) conform het bijgevoegde raadsvoorstel 

(Verseon-nummer1341103) ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad; 
3. de gemeenteraad te vragen het college opdracht te geven om met de andere Zeeuwse gemeenten conform 

bijgevoegde concept brief (Verseon-nummer 1341110) de VNG en het Rijk onze TVW en RSW aan te bieden 
en kenbaar te maken dat de gezamenlijke ambities niet verwezenlijkt kunnen worden zonder aanvullende 
Rijksbijdragen. 

 
1341280 Sociale sa-

menhang 
Zienswijze implementatieplan toe-
komstbestendig Werkleerbedrijf 
Orionis nav rapport KplusV 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het Implementatieplan Toekomstbestendig Werkleerbedrijf van GR Orionis Walcheren 

n.a.v. het onderzoeksrapport bureau KplusV; 
2. de raad voor te stellen als zienswijze aan het algemeen bestuur van GR Orionis Walcheren aan te geven: 

a. in te stemmen met de in het Implementatieplan Toekomstbestendig Werkleerbedrijf benoemde verbeterac-
ties gericht op 4 sporen: ontwikkeling medewerkers SW en beschut werk, doorontwikkeling re-integratie, 
rendementsverbetering en werkgevers-dienstverlening; 

b. in te stemmen met de vorming van een structurele krimpvoorziening van € 500 per WSW-medewerker met 
ingang van 2022, met de opdracht daarmee aantoonbaar de kosten per medewerker op het gewenste ni-
veau te houden en waar nodig de infrastructuur daar op aan te passen; 
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c. in samenwerking met de gemeenten een concreet (beleids)voorstel uit te werken gericht op het plaatsen 
van de nieuwe doelgroep met LKS en nieuw beschut, rekening houdend met de door KplusV aangegeven 
adviezen en uitgangspunten; 

d. de te behalen (beleids)doelen en taakstellingen uit het implementatieplan in afstemming met de gemeen-
te(n) nader uit te werken in een managementrapportage, meerjarig te verwerken in de begroting(en) van 
Orionis Walcheren en over de resultaten tussentijds via de periodieke dashboard te rapporteren aan de 
gemeenteraad; 

e. de meerjarige financiële effecten die uit het implementatieplan voortkomen, overeenkomstig de uitgangs-
punten van KplusV t.a.v. zowel bedrijfsresultaat als subsidieresultaat, separaat te verwerken in de (eerst-
volgende) begrotingswijziging van Orionis Walcheren en deze ter zienswijze aan de gemeenteraad voor te 
leggen; 

3. dit besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur en de Provincie Zeeland 
als toezichthouder. 

 
1334459 Aantrekkelijke 

stad 
Lokale Omroep Walcheren (advi-
sering aan Commissariaat voor de 
Media) 

Het college besluit: 
1. aan de gemeenteraad voor te stellen om een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de 

Media; 
2. vast te stellen dat de Stichting Media Walcheren voldoet aan de eisen die genoemd worden in artikel 2.61, 

tweede lid van de Mediawet 2008. 
 

1342562 Leefbaarheid Collegeadvies Rekenkamerrapport 
"Hoe doelmatig en doeltreffend is 
het vastgoed- en accommodatie-
beleid" 

Het college besluit: 
de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen, het college opdracht te geven om de volgende maat-

regelen ter verbetering van het accommodatie- en vastgoedbeheer te treffen: 
a. voer een complete vergelijking uit tussen de lijst van eigendommen en OZB-aanslagen over 2021; 
b. neem op basis van de geconstateerde verschillen een collegebesluit over de financiële, administratieve, ka-

dastrale en fiscale aanpassingen; 
c. implementeer O-prognose (of een vergelijkbaar systeem) voor het centraal beheer van alle noodzakelijke ge-

gevens m.b.t. het gemeentelijk vastgoed inclusief een koppeling met het verhuurplatvorm Recreatex; 
d. verwerk hierin ten minste de gegevens die zijn opgenomen in de 'paspoorten' en breid dit zo mogelijk uit met 

gegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de Benchmark voor gemeentelijk vastgoed; 
e. voer alle in het Accommodatieplan op hoofdlijnen beschreven, te behouden en op termijn nieuw te bouwen 

accommodaties op in Recreatex; 
f. maak alle bestaande, nieuwe en aan te passen huurafspraken met gebruikers hierin inzichtelijk en koppel dit 

voor zover nodig met het verplichtingen-register; 
g. neem in de Kadernota 2023 een voorstel op m.b.t. de integrale actualisatie van het vastgoedbeleid; 
h. sluit als gemeente Vlissingen aan bij de Benchmark gemeentelijk vastgoed en verwerk meetbare indicatoren 

in de eerstvolgende begroting; 
i. vul vooruitlopend op actualisatie van het vastgoedbeleid het verkoopprotocol 2021 aan met voorwaarden 

waaraan verkoop van vastgoed op basis van een plan en een bod moet voldoen inclusief een procesbeschrij-
ving waaraan inschrijvingen en de beoordeling daarvan moet voldoen; 

j. stel voor het einde van 2021 een collegeopdracht vast m.b.t. het efficiënt en effectief inrichten van de organi-
satie op het gebied van vastgoed en geef hierin aan wat nodig is voor de borging van een efficiënt vastgoed-
beheer in de organisatie; 

k. verbeter de leesbaarheid en herkenbaarheid van gegevens m.b.t. vastgoed in de begroting met als doel een 
goede vergelijking te kunnen maken tussen diverse P&C-producten en voer dit door in de diverse formats in 
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Tangelo. 
 

1339378 Leefbaarheid Vervangende nieuwbouw school in 
het Centrum/Scheldekwartier 

Het college besluit: 
1. de gemeenteraad voor te stellen een nieuwe school te realiseren in het Centrum/Scheldekwartier conform 

bijgaand concept-raadsvoorstel (Verseon 1340109) met machtiging vaststelling raadsvoorstel portefeuille-
houder; 

2. de gemeenteraad voor te stellen het college opdracht te geven een voorstel voor een definitieve locatiekeuze 
ter besluitvorming voor te leggen; 

3. een bedrag ad € 50.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van een haalbaarheidsonderzoek naar de mo-
gelijke locaties, te dekken uit het voorbereidingskrediet in de programmabegroting 2021; 

4  hiervoor de 9e begrotingswijziging college 2021 vast te stellen (Verseon 1342413). 
   

1339690 Aantrekkelijke 
stad 

Grondprijzen 2022 Het college besluit: 
1. in te stemmen met de grondprijzen voor 2022; 
2. de raad voor te stellen om de grondprijzen 2022 vast te stellen. 
 

1341521 Sociale sa-
menhang 

Collegenota reactie ongevraagd 
advies Sociale Cliëntenraad Wal-
cheren op huisvestingsplannen 
Kledingbank Zeeland 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het ongevraagd advies van de Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) inzake de huis-

vestingsplannen van de Kledingbank Zeeland (KBZ); 
2. in te stemmen met de bijgevoegde schriftelijke reactie aan de SCW ten aanzien van hun bij beslispunt 1 aan-

gegeven ongevraagd advies en deze brief namens het college aan de SCW te verzenden. 
 

1340187 Sociale sa-
menhang 

Zienswijze 2e begrotingswijziging 
2021 en 1e begrotingswijziging 
2022 GR Orionis Walcheren 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. a. Als zienswijze aan het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren aan te ge-

ven: 
I  In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2021 Orionis Walcheren; 
II  In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren met meerjarenraming; 

b. Het voordelig saldo voor 2021 voortvloeiend uit de verwerking van de tweede begrotingswijziging 2021 
Orionis Walcheren en eerste begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren voor de gemeente Vlissingen 
ad. € 1.123.389 ten gunste van de gemeentelijke taakstelling 2021 op het cluster inkomen en participatie 
in het kader van de artikel 12 procedure te boeken; 

c. Van de (in hoofdzaak) via de septembercirculaire door de gemeente Vlissingen verkregen extra middelen 
t.b.v. het cluster inkomen en participatie (opgenomen in de begrotingswijziging van de 2e berap) een be-
drag ad. € 775.500 ten gunste van de gemeentelijke taakstelling 2021 op het cluster inkomen en participa-
tie in het kader van de artikel 12 procedure te boeken; 

d. De (gemeentelijke) 17e begrotingswijziging van de gemeente Vlissingen vast te stellen; 
2. Dit besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en de provincie 

Zeeland als toezichthouder. 

 
Het college besluit: 
In te stemmen met het bijgevoegde O&O-formulier dat betrekking heeft op de verwerking van de voorliggende 
tweede begrotingswijziging 2021 Orionis Walcheren en eerste begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren met 
meerjarenraming en deze voor akkoord voor te leggen aan de artikel 12 inspecteur en de provincie Zeeland als 
toezichthouder. 
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1337627 Sociale sa-
menhang 

Uitbreiding formatie Integrale Toe-
gang t.b.v. Wet Inburgering Nieuw-
komers 
 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het wijzigen van de formatie t.b.v. de Wet Inburgering Nieuwkomers binnen team Wmo en 

Jeugd door middel van het: 
a. uitbreiden van generieke functie Medewerker Dienstverlening A (schaal 9) en specifieke functie Consulent 

Nieuwkomers voor; 
b. 0,8889 fte = 32 uren voor; 
c. de periode van 1 januari 2022 voor onbepaalde tijd; 

2. de bezetting te realiseren door in te stemmen met het invullen van bovenstaande formatie / vacatureruimte 
door het stellen van een vacature van: 
a. de generieke functie Medewerker Dienstverlening A (schaal 9) en specifieke functie Consulent Nieuwko-

mers voor; 
d. 0,8889 fte = 32 uren voor; 
e. de periode van 1 januari 2022 voor onbepaalde tijd (te starten met een jaarcontract); 

3. dekking van de kosten van deze vacature, gedekt vanuit het budget Inburgering, 602703/4424; 
4. het overzetten van de formatie van 1,00 fte Medewerker DV A van afdeling Publiekszaken naar afdeling 

WMO en Jeugd per 1 december 2021. 
 

1339228 Sociale sa-
menhang 

Continuïteit casusregie Regieteam 
complexe casuïstiek 

Het college besluit: 
1. de tijdelijke uitbreiding 2021 van het Regieteam complexe casuïstiek met 1 fte i.v.m. overdracht vrijwillige GI-

zaken structureel te maken per 1 januari 2022; 
2. om verder te besparen op externe casusregie, 1 extra fte casusregisseur aan de formatie van het Regieteam 

complexe casuïstiek toe te voegen; 
3. hiervoor vanaf 2022 jaarlijks een bedrag van 2 x € 86.760 = € 173.520 beschikbaar te stellen uit het budget 

zorg in natura Jeugd (post 60730104); 
4. in te stemmen met het O&O-formulier versterken casusregie Regieteam; 
5. genoemde besluitvorming onder voorbehoud van instemming door de inspecteur artikel 12 en de Provincie 

als toezichthouder. 
 

1341400 Leefbaarheid Bezwaren tegen bouw garage en 
windscherm Boulevard Evertsen 
246 G (Britannia) 

Het college besluit: 
1. de bezwaarschriften conform het advies van de Commissie bezwaarschriften Vlissingen d.d. 9 augustus 2021 

ontvankelijk te verklaren; 
2. de bezwaarschriften, onder gelijktijdige verbetering van de motivering, ongegrond te verklaren; 
3. het verzoek van DAS rechtsbijstand voor het op grond van artikel 7:15 Awb en het besluit proceskostenbe-

stuursrecht een proceskostenvergoeding beschikbaar te stellen, af te wijzen; 
4. deze besluiten door middel van de brieven onder nummer en 1306994/1341388 en 1306982 en 

1308479/1334082 aan de bezwaarmakers bekend te maken. 
 

1343642 Bestuur 2e Bestuursrapportage 2021 
 
 

Aangehouden. 
 

1343230 Bestuur Verordening OZB 2022 Vlissingen Aangehouden. 
 

1343557 Aantrekkelijke 
stad 

Oprichting GBE Aqua B.V. Het college besluit: 
1. conform collegebesluit 1335303 van 30 september 2021 tot het afgeven van de volmacht aan Houthoff voor 

de oprichting van GBE Aqua B.V.; 
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2. in te stemmen met de benoeming van de heer Bob van der Kamp als eerste bestuurder/directeur van GBE 
Aqua B.V.; 

3. ingevolge de definitieve omvang van de deelneming tot aanpassing van de kapitaalstorting van € 57.600,- 
naar € 57.660,-. 

 
  Rechtmatigheid / In control state-

ment 
Het college besluit: 
1. bijgaande raadsinformatiebrief (documentnr: ) voor de raad vast te stellen, waarin de status van de invoering 

van rechtmatigheidsverklaring door het college is opgenomen; 
2. deze brief ter kennis te brengen van de gemeenteraad.  

 

 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1342563 Rondvraag 1 09-11-2021: Declaratieformulier reis- en 

verblijfkosten wethouder De Jonge over oktober 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over oktober 2021 wordt conform ge-
accordeerd. 

1342713 Rondvraag 2 09-11-2021: Declaratieformulier reis- en 
verblijfkosten wethouder Stroosnijder over oktober 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over oktober 2021 wordt conform 
geaccordeerd. 

1342723 Rondvraag 3 09-11-2021: Declaratieformulier reis- en 
verblijfkosten wethouder Reijnierse over oktober 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over oktober 2021 wordt conform ge-
accordeerd. 

1342875 Rondvraag 4 09-11-2021: Declaratieformulier reis- en 
verblijfkosten wethouder Verhage over oktober 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over oktober 2021 wordt conform geac-
cordeerd. 

1342884 Rondvraag 5 09-11-2021: Beantwoording vragen ogv art. 
34 RvO van CDA inzake omgevingsvergunning en over-
leggen met de RCE en monumentencommissie 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van CDA inzake omgevingsvergunning en overleggen met de 
RCE en monumentencommissie wordt conform vastgesteld. 

1343448 Rondvraag 6 09-11-2021: Beantwoording vragen ogv art. 
34 RvO van 5O Plus inzake het bij belangrijke wedstrij-
den niet open zijn van de kantine sporthal Baskensburg 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 5O Plus inzake het bij belangrijke wedstrijden niet open 
zijn van de kantine sporthal Baskensburg wordt conform vastgesteld. 

1343452 Rondvraag 7 09-11-2021: Beantwoording vragen ogv art. 
34 RvO van VVD en SGP inzake maximale inspanning 
voor behoud én meer van Vlissingen Atlantikwall-stad 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van VVD en SGP inzake maximale inspanning voor behoud 
én meer van Vlissingen Atlantikwall-stad wordt conform vastgesteld. 

1343480 Rondvraag 8 09-11-2021: Beantwoording vragen ogv art. 
34 RvO van 50Plus inzake situatie van twee waterpartijen 
op het Scheldeplein en in de Spuistraat  

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50Plus inzake situatie van twee waterpartijen op het 
Scheldeplein en in de Spuistraat wordt conform vastgesteld. 

 
 


