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 En afstemming 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 Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

   Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 6 november 2018 
 

Bij besluit 1041750 (Op naar een North Sea Port District) wordt punt 1 gewijzigd in: ‘de 
gemeente Vlissingen te laten aansluiten bij het bestaande bestuurlijk overleg Kanaalzone-
gemeenten;’. 
Met deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld. 
 

1051155 Algemene dek-
kingsmiddelen 

Toeristenbelasting Vermindering van de toeristenbe-
lasting 2017 strandhuisjes Nolle-
strand B.V. 

Het college besluit: 
de hardheidsclausule van toepassing te verklaren voor enkel de aanslag toeristenbelasting 
2017 voor de strandslaaphuisjes op het Nollestrand van Strandhuisjes Nollestrand BV en 
de aanslag 2017 hiermee te verminderen met 50% tot € 15.000. 
 

1048369 Bestuur  Nieuwjaarsreceptie maandag 7 ja-
nuari 2019 

Het college besluit: 
- op maandag 7 januari 2019 een nieuwjaarsreceptie te organiseren voor burgers, be-

drijfsleven en verenigingsleven van 17.00 - 19.00 uur; 
- in de eerste week van december uitnodigingen te versturen aan haar relaties. 
 

1047995 Gezond en wel  Eerste begrotingswijziging 2018 
GR GGD - Veilig Thuis 
 

Teruggenomen. 
 

1049348 De lerende stad Onderwijs Statutenwijziging Stichting Archi-
pelscholen 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het instemmingsverzoek tot statutenwijziging van de Stichting Ar-

chipelscholen; 
2. de statutenwijziging ter instemming voor te leggen aan de raad; 
3. de raad te verzoeken zijn besluit ten aanzien van de statutenwijziging schriftelijk te be-

vestigen aan Stichting Archipelscholen. 
 

1049386 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

 Uitbreiding minicamping Abeelse-
weg 4 

Het college besluit: 
vergunning te verlenen voor het uitbreiden van de minicamping aan de Abeelseweg 4 tot 
ten hoogste 25 standplaatsen overeenkomstig bijgaande ontwerp-vergunning. 
 

1049596 Gezond en wel  Afronden evaluatie Pentekening en 
vaststellen Visie en Ambities op 
het Sociaal Domein 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de eindrapportage "Evaluatie Pentekening; Spanning tussen Visie 

& Realiteit"; 
2. in te stemmen met de "Walcherse Visie en ambities op het Sociaal Domein" (Penteke-

ning 2.0); 
3. kennis te nemen van het advies van de Wmo-adviesraad en in te stemmen met het con-
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cept-antwoord; 
4. het tegelijkertijd aangeboden raadsvoorstel (registratienr. 1050539) vast te stellen en ter 

besluitvorming aan de raad voor te leggen in december 2018. 
 

1049794 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

Bouwgrondexploi-
tatie 

Presentatie 2e herziening 2018 
grondexploitaties 

Het college besluit: 
kennis te nemen van de presentatie 2e herziening 2018 grondexploitaties. 
 

1051908 Gezond en wel  Instemmen definitieve overeen-
komsten Wmo-ondersteuning 

Het college besluit: 
in te stemmen met de definitieve overeenkomsten voor Wmo-ondersteuning. 
 

 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1052333 Rondvraag 1 13-11-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 

ChristenUnie betreffende een nieuwe manier van vrolijk vreugdevol brui-
loft vieren in Nederland op de openbare weg 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 ChristenUnie betreffende een nieuwe ma-
nier van vrolijk vreugdevol bruiloft vieren in Nederland op de openbare weg wordt conform 
vastgesteld. 
 

1051863 Rondvraag 2 13-11-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 
van fractie Lijst Duijndam inzake onderwijs binnen Vlissingen 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van fractie Lijst Duijndam inzake onderwijs 
binnen Vlissingen wordt vastgesteld met inachtneming van de aangegeven aanpassingen. 
 

1052102 Rondvraag 3 13-11-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 
van fractie Partij 50plus ten aanzien van de WMO en de indicatiestelling 
met huisbezoek 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van fractie Partij 50plus ten aanzien van 
de WMO en de indicatiestelling met huisbezoek wordt conform vastgesteld. 
 

1052167 Rondvraag 4 13-11-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfskosten 
wethouder De Jonge over oktober 2018 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfskosten wethouder De Jonge over oktober 2018 
wordt geaccordeerd. 
 

1052353 Rondvraag 5 13-11-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 
RvO van Fractie SP m.b.t. traject kwijtschelding via Sabewa 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 RvO van Fractie SP m.b.t. traject kwijt-
schelding via Sabewa wordt conform vastgesteld. 
 

 
 


