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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 collegever-
gadering van 3 november 2020 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1253727 Leefbaarheid Vaststelling dienstverleningsover-
eenkomst en jaarplan 2021 RUD-
Zeeland 

Het college besluit: 
a. de dienstverleningsovereenkomst 2021 met de RUD-Zeeland te sluiten;
b. dit onder voorbehoud dat de gemeenteraad via de begroting 2021 de noodzakelijke middelen voor de uitvoe-

ring van de dienstverleningsovereenkomst 2021 beschikbaar stelt.

1204114 Aantrekkelijke 
stad 

Omgevingswet en adviesstelsel 
omgevingsvergunningen voor mo-
numenten 

Het college besluit: 
1. het concept van de ontwerp-Verordening monumentencommissie 2022 vast te stellen;
2. de Inspraakverordening Vlissingen 2009 niet van toepassing te verklaren op het concept van de ontwerp-

Verordening monumentencommissie 2022;
3. het concept van de ontwerp-Verordening monumentencommissie 2022 aan de monumentencommissie te

zenden en deze commissie in de gelegenheid een zienswijze daarop te geven;
4. de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief hierover te informeren.

1250039 Leefbaarheid Bestuurlijke afspraak samenwer-
king uitvoering BRIKS-taken 
Zeeland 

Het college besluit: 
a. in te stemmen met het principe- en bestuurlijke akkoord BRIKS provinciale bedrijven;
b. het principe- en bestuurlijk akkoord te ondertekenen;
c. de advisering over de samenwerkingsovereenkomsten met de uitvoerende omgevingsdiensten af te wachten;
d. na een jaar  de afspraken te evalueren.

1251915 Leefbaarheid Vaststelling integraal Handha-
vings-Uitvoeringsprogramma 2021 
- iHUP 2021

Het college van B&W en de burgemeester besluiten, ieder voor zover het de eigen bestuursbevoegdheden be-
treft: 
1. het integraal Handhavings-Uitvoeringsprogramma 2021 (iHUP 2021) vast te stellen;
2. in januari 2021 de handhaving en de uitvoering over 2020 te evalueren;
3. de gemeenteraad overeenkomstig te informeren.

1247959 Sociale 
samenhang 

Zienswijze college op initiatief-
voorstel 50Plus voor het opstellen 
van ouderenbeleid/seniorenbeleid 

Aangehouden 

1252926 Sociale 
samenhang 

Beslissing op bezwaarschrift be-
eindigen subsidie Stichting Roat 
voor casusregie complexe casuïs-

Het college besluit: 
overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften, het bezwaarschrift van Stichting Roat ontvan-
kelijk en ongegrond te verklaren, en het bestreden besluit in stand te laten. 
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tiek 
 

 

1254666 Aantrekkelijke 
stad 

Verzoek Zeeuwse Vastgoed Lam-
merenburgweg III 

Het college besluit: 
1. niet in te gaan op het verzoek van Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling B.V. voor verhoging van de gemeentelij-

ke bijdrage voor de toegangsbruggen in het project Lammerenburgweg III; 
2. medewerking te verlenen aan een aanspraak van Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling B.V. op overdracht van 

haar rechten en plichten uit de koop- en ontwikkelingsovereenkomst van 12 juli 2018 aan Bouwbedrijf Kam-
bier B.V., onder de voorwaarde dat dit in een op initiatief van Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling B.V. op te stel-
len en door alle drie partijen ondertekend addendum wordt toegevoegd aan de koop- en ontwikkelovereen-
komst; 

3. Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling B.V. met bijgevoegde brief (1254703) in kennis te stellen van de besluiten. 
 

1254566 Aantrekkelijke 
stad 

Koop- en ontwikkelovereenkom-
sten Souburg Noord fase 2 ten be-
hoeve van projectmatige woning-
bouw door AM Zeeland en Ontwik-
kel de Toekomst 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het sluiten van de koop- en ontwikkelovereenkomst Souburg Noord fase 2 ten behoeve 

van de bouw van 22 grondgebonden woningen en één appartementengebouw met 15 gestapelde woningen 
met AM Zeeland B.V.; 

2. in te stemmen met het sluiten van de koop- en ontwikkelovereenkomst Souburg Noord fase 2 ten behoeve 
van de bouw van 30 grondgebonden woningen met Ontwikkel de Toekomst; 

3. de gemeenteraad te informeren over het sluiten van de koop- en ontwikkelovereenkomsten voor de project-
matige woningbouw in Souburg Noord fase 2 middels een raadsinformatiebrief. 

 
1254985 Sociale 

samenhang 
Bezwaarprocedure Buig def. 2020 
en voorl. 2021 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de beschikkingen van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 

1 oktober 2020 met kenmerk 2020-0000122942 (Gebundelde uitkering 2020 definitief) en met kenmerk 2020-
0000121378 (Gebundelde uitkering PW 2021 voorlopig); 

2. (pro forma) bezwaar in te dienen tegen de beschikkingen van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 1 oktober 2020 met kenmerk 2020-0000122942 (Gebundelde uitkering 2020 definitief) 
en met kenmerk 2020-0000121378 (Gebundelde uitkering PW 2021 voorlopig); 

3. dit besluit ter kennisgeving aan de inspecteur artikel 12 en de provincie Zeeland als toezichthouder voor te 
leggen. 

 
1252995 Sociale 

samenhang 
Zienswijze 2e begrotingswijziging 
2020 Orionis Walcheren 

Aangehouden tot check en beoogde  besluitvorming 11-11-2020. 
 
 

1250885 Leefbaarheid Verlenging van de algemene 
steunmaatregelen in verband met 
corona 

Het college besluit: 
1. het op 21 april 2020 vastgestelde algemeen kader voor de verlening van steunmaatregelen in verband met 

Corona (verseonnummer 1193065) te verlengen tot en met 31 december 2020, maar enkel voor wat betreft 
de volgende punten: 
I. de gemeente is bereid tot het bieden van liquiditeitssteun voor de korte termijn; 
II. de steunmaatregelen duren in eerste instantie tot en met 31 december 2020 en kunnen worden verlengd 

als de duur van Corona-maatregelen daartoe aanleiding geeft; 
III.  de steunmaatregelen worden getroffen ten behoeve van ondernemers, organisaties en instellingen die 

staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; 
IV. de steunmaatregelen worden gezocht in de volgende maatregelen: 

a. het op verzoek verlenen van uitstel van betaling; 
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b. het op voorschotbasis doorbetalen van contractuele betalingsverplichtingen, en 
c. het versneld betalen van lopende betalingsverplichtingen; 

V. bij het invullen van de steunmaatregelen voor leveranciers, dienstverleners en andere partijen met wie de 
gemeente een overeenkomst heeft, gelden de volgende richtlijnen: 
a. de contractspartij die zijn dienstverlening aan de gemeente integraal voortzet, wordt door de gemeente 

integraal doorbetaald op de reguliere betaaldata; 
b. de contractspartij die door Corona-maatregelen zijn dienstverlening niet of niet volledig kan voortzetten, 

dient in eerste instantie gebruik te maken van de compensatieregelingen die worden aangeboden door 
de rijksoverheid; 

c. de contractspartij die door Corona-maatregelen zijn dienstverlening niet of niet volledig kan voortzetten, 
wordt door de gemeente enkel, en op voorschotbasis, volgens contract doorbetaald indien de gemeen-
te er belang bij heeft dat die partij na de Coron-crisis zijn dienstverlening onmiddellijk kan hervatten; 

d. betalingen aan contractspartijen worden zo spoedig en voortvarend mogelijk gedaan; 
e. er wordt niet meer betaald dan waartoe de gemeente op basis van het contract verplicht is; 
f. als verhuurder zal de gemeente de door een huurder verschuldigde huursom niet in rekening brengen 

wanneer de huurder door Corona-maatregelen niet meer de beschikking heeft over het gehuurde; 
g. de huursom voor sporters en sportverenigingen met een reservering voor een sportaccommodatie 

wordt niet in rekening gebracht zolang er van die reservering geen gebruik kan worden gemaakt als 
gevolg van Corona-maatregelen; 

2. de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief (verseonnummer 1250887) te informeren over de 
verlenging van deze algemene steunmaatregelen in verband met Corona met machtiging definitieve vaststel-
ling portefeuillehouder. 

 
1249946 Bestuur Collegeopdracht 'Actualisatie Visie 

op Dienstverlening' 
Het college besluit: 
1. tot het vaststellen van de collegeopdracht 'Actualisatie Visie op Dienstverlening' met inachtneming van de 

aangegeven nadere duiding van het begrip “uniforme dienstverlening vanuit de nieuwe visie”; 
2. tot het aanwijzen van burgemeester B. van den Tillaar als bestuurlijk opdrachtgever. 
 

1256558 Sociale 
samenhang 

Begroting 2021 Orionis Walcheren Het college besluit : 
1. kennis te nemen van de begroting 2021 Orionis Walcheren; 
2. gelet op de vereiste spoed in te stemmen met het door het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren voorge-

stelde proces om zonder zienswijze van de gemeenteraad een positief besluit te nemen ten aanzien van de 
begroting 2021 Orionis Walcheren en het algemeen bestuur van Orionis Walcheren hiervan in kennis te stel-
len  

3. hierbij wel per brief,  met machtiging vaststelling  portefeuillehouder, aan het AB namens het college als 
zienswijze in te brengen dat  als voorwaarde aan de goedkeuring wordt verbonden dat in het eerste kwartaal 
2021 een begrotingswijziging wordt aangeboden met daarin de vertaling van de taakstellingen en de wijze 
waarop invulling wordt gegeven aan het  vervolg op het ADLASZ onderzoek; 

4. de gemeenteraad te informeren over het verloop van het besluitvormingsproces ten aanzien van de begroting 
2021 Orionis Walcheren met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder; 

5. in te stemmen met het bijgevoegd O&O-formulier dat betrekking heeft op verwerking van de voorliggende 
begroting 2021 Orionis Walcheren in de gemeentelijke begroting en deze voor akkoord voor te leggen aan de 
artikel 12-inspecteur; 

6. dit besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de Provincie 
Zeeland als toezichthouder. 
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  Beantwoording vragen 

Raadscommissie 29-10-2020 
Het college besluit: 
- Akkoord met verzending aan raad. 
- M.b.t. overzicht aanvullende bezuinigingen:  
 kop aanpassen en laatste kolom weglaten; 
 mandaat aanpassing wethouder Vader, aanpassing tekst en 
 verzending aan raad als bijlage beantwoording commissievragen. 

    
 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1255331 Rondvraag 1 10-11-2020: Declaratieformulier reis- en 

verblijfkosten wethouder De Jonge over oktober 2020 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over oktober 2020 wordt conform geac-
cordeerd. 

1256423 Rondvraag 2 10-11-2020: Declaratieformulier reis- en 
verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over okto-
ber 2020 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over oktober 2020 wordt con-
form geaccordeerd. 

 
 




