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Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders A. Vader, J. de Jonge, E. Verhage, S. Stroosnijder 
Plv. gemeentesecretaris R.G. Hendrikse 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
Afwezig: wethouder J.L. Reijnierse 
 

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

1343230 Bestuur Verordening OZB 2022 Vlissingen Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. de verordening OZB 2022 vast te stellen; 
2. de structurele vermeerdering van de opbrengsten OZB van € 764.000 te verwerken in de 1e bestuursrap-

portage 2022. 
 

1343642 Bestuur 2e Bestuursrapportage 2021 Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de 2de bestuursrapportage 2021 met een totaal positief resultaat van € 1.500.000, 

waarvan: 
- het per saldo voordelige resultaat op het sociaal domein en werk & inkomen als onderdeel van de 2ste 

bestuursrapportage 2021, zijnde € 905.000 toe te voegen aan de algemene reserve; 
- het per saldo voordelige resultaat van de 2ste bestuursrapportage 2021 voor het gedeelte eigen risico 

zijnde € 595.000 toe te voegen aan de algemene reserve; 
2. het voorstel van de art.12-inspecteur, aanvullende bijdrage ad € 5.265.000 voor het tekort sociaal domein 

2020, toe te voegen aan de algemene reserve; 
3. de inzet van de reserve ouderenhuisvesting, conform raadsbesluit 1200864, voor de realisatie van de 

huisvesting nieuwbouw Souburg Zuid; 
4. de programmabegroting 2021 te wijzigen overeenkomstig de 14e, 15e en 16e begrotingswijziging 2021; 
5. de programmabegroting 2022 te wijzigen overeenkomstig de 2e begrotingswijziging 2022; 
6. het instellen van de reserve organisatie doorontwikkeling; 
· aan de reserve organisatie-ontwikkeling een bedrag van € 550.000 toe te voegen; 
7. overheveling de niet bestede incidentele middelen 2021 naar 2022 zijnde € 6.731.000; 

a. toevoegen aan de reserve Centrumtaken € 3.515.000; 
b. toevoeging vanuit het sociaal domein aan de algemene reserve € 889.000; 
c. toevoeging vanuit het eigen risico deel aan de algemene reserve € 2.327.000; 

8. aanpassing in 2022 van het krediet Nieuwbouw Stadbeheer met € 587.000; 
a. de structurele consequenties mee te nemen in de voorbereiding van de begroting 2023; 

9. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring van de Provincie en de art.12-
inspecteur. 

 
1345107  Reactie op art.12-rapport 2020 Aangehouden. 

 

 


