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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 

  Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 9 november 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

  Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 11 november 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

  Openbare parafenbesluitenlijst van 
15 november 2021 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

1341272 Sociale sa-
menhang 

Aanvraag Eleos meerkostenrege-
ling 2020 Beschermd wonen 

Het college besluit: 
1. op grond van de compensatieregeling 'Meerkosten Jeugdwet en Wmo 2020' voor Eleos een compensatie van 

€ 16.121,43 voor de periode maart t/m december 2020 vast te stellen; 
2. de kosten hiervoor te dekken uit de rijksbijdrage Beschermd wonen 2021; 
3. in te stemmen met het O&O-formulier 'Aanvraag Eleos meerkostenregeling 2020 Beschermd wonen'; 
4. na akkoord van de art.12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder, Eleos middels een brief te 

informeren; 
5. dit besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur en Provincie Zeeland als 

toezichthouder. 
 

1273730 Leefbaarheid Planologische procedure Zuidwa-
teringstraat 12 Ritthem 

Het college besluit: 
1. het kavelpaspoort 'Schoollocatie Ritthem' (Verseon-nummer 1268294) voor de voormalige schoollocatie in 

Ritthem vast te stellen; 
2. in te stemmen met het aangaan van de anterieure overeenkomst (Verseon-nummer 1334671); 
3. in te stemmen met de verkoop van de voormalig schoollocatie aan de Zuidwateringstraat 12 in Ritthem met 

inachtneming van de anterieure overeenkomst; 
4. het financiële resultaat bij levering in 2022 ad ca. € 223.000 (negatief) ten laste te brengen van de Algemene 

Middelen, zoals in maart 2015 is besloten, en de raad hierover te informeren middels een begrotingswijziging 
bij de 1e bestuursrapportage 2022; 

5. in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor de ontwikkeling van in totaal 6 woningen aan de Zuidwa-
teringstraat 12 te Ritthem; 

6. vast te stellen, dat de vereiste besluiten (handelen in strijd regels ruimtelijke ordening en de aanvraag omge-
vingsvergunning bouwen) gecoördineerd kunnen worden voorbereid, zoals bepaald in artikel 3, lid 2, van de 
'Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen'; 

7. de planologische procedure ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning 'handelen in strijd regels 
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ruimtelijke ordening' en 'bouwen' met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op te starten; 
8. in te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrieven, waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd 

over de ruimtelijke procedure. 
 

1338470 Aantrekkelijke 
stad 

Principebesluit Piet Heinkade 92 Het college besluit: 
1. een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van de gewenste functiewijziging van 'maatschappe-

lijk' naar 'recreatie' dan wel 'wonen' van het perceel aan de Piet Heinkade 92; 
2. kennis te nemen van de aandachtspunten verwoord in de nog te verzenden brief (Verseon 1340361); 
3. de initiatiefnemer schriftelijk in kennis te stellen van de gemeentelijke aandachtspunten voor de verdere uit-

werking van het initiatief. 
 

1341031 Leefbaarheid Concept-tweede bestuursrappor-
tage en derde begrotingswijziging 
2021 Veiligheidsregio Zeeland 

Het college besluit: 
de raad te adviseren om een positieve zienswijze te geven op de door het Algemeen Bestuur van de Veilig-
heidsregio Zeeland voorgelegde derde begrotingswijziging 2021, waarbij wordt ingestemd met: 
1. de aanpassing van de investeringskredieten zoals opgenomen in bijlage 4 van de tweede Bestuursrapporta-

ge 2021; 
2. de onttrekking aan de reserves, zoals opgenomen in bijlage 3 van de tweede bestuursrapportage 2021. 
 

1338535 Leefbaarheid Start verkooptraject 't Spui oktober 
2021 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de start van het vervolgtraject rondom het verkooptraject van het ’t Spui-gebouw; 
2. het document "Herontwikkeling voormalige bibliotheek Vlissingen" vast te stellen (Verseonnr. 1338531) en 

kennis te nemen van de bevestiging dat de disclaimer dat er aan de hierin opgenomen verbeelding geen 
rechten kunnen worden ontleend, wordt geborgd in de verkoopbrochure. 

 
1341428 Aantrekkelijke 

stad 
Kennisnemen van het rapport On-
derzoek flexwonen Zeeland 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het Behoefteonderzoek flexwonen Zeeland (kenmerk 1341288) en de stand van zaken 

actielijn "flexibele schil" uit de Zeeuwse Woonagenda; 
2. de gemeenteraad te informeren over het rapport en de ontwikkelingen met een raadsinformatiebrief (kenmerk 

1343961). 
 

1344056 Sociale sa-
menhang 

Verlenging contracten Beschermd 
Wonen 2021 met één jaar 

Aangehouden. 
 

 
1337958 Sociale sa-

menhang 
GR GGD Zeeland (incl. IJZ) - 
Zienswijze 3e en 4e begrotingswij-
ziging 2022 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het O&O-formulier 'GR GGD Zeeland (incl. IJZ) - 3e en 4e begrotingswijziging 2022' en dit 

ter accordering voor te leggen aan de art.12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder; 
- de raad voor te stellen: 

2. een positieve zienswijze te geven op de 3e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel IJZ), waarbij 
specifiek toestemming wordt gevraagd om in de begroting 2022 van de GR GGD Zeeland met betrekking 
tot de boekjaren 2022 tot en met 2025 de lasten voor jeugdhulp van de gemeente Reimerswaal jaarlijks 
met € 93.855 te verlagen evenals de bijdrage van de gemeente Reimerswaal aan de inkooporganisatie 
(budgetneutraal voor de gemeente Vlissingen); 

3. een positieve zienswijze te geven op de 4e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel GGD), waarbij 
specifiek toestemming wordt gevraagd om in 2022 € 300.000 incidenteel beschikbaar te stellen waarvan 
€34.702 door de gemeente Vlissingen, voor het dekken van de kosten vanwege voorzetting van de tijdelij-
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ke hulpconstructie die januari 2021 is gestart; 
4. de gemeentelijke bijdrage met €34.702 te verhogen ten behoeve van de tijdelijke hulpconstructie 2022, en 

te verwerken in de 1e bestuurrapportage 2022 van de gemeente Vlissingen. 
Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toe-
zichthouder. 
 

1337957 Sociale sa-
menhang 

GR GGD Zeeland (incl. IJZ) - 
Zienswijze 5e, 6e en 7e begro-
tingswijziging 2021 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de bestuursrapportage 2021 van de GR GGD Zeeland (incl. IJZ); 
2. de bestuursrapportage 2021 van de GR GGD Zeeland (incl. IJZ) ter kennisgeving voor te leggen aan de 

art.12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder; 
3. in te stemmen met het O&O-formulier 'GR GGD Zeeland (incl. IJZ) - Bestuursrapportage 2021' en dit ter ac-

cordering voor te leggen aan de art.12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder; 
- de raad voor te stellen: 

4. een positieve zienswijze te geven over de 5e begrotingswijziging 2021 (IJZ), waarbij specifiek toestem-
ming wordt gevraagd om: 
a. akkoord te gaan om in de begroting 2021 met betrekking tot het boekjaar 2021 in totaal incidenteel 

€ 11.964.968 bij te ramen tot een totaalbedrag van € 122.153.863 voor GR GGD Zeeland onderdeel 
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Voor de gemeente Vlissingen betekent dat een stijging van 
de gemeentelijk bijdrage van € 1.602.031 ten opzichte van de begroting GGD 2021 inclusief 1e begro-
tingswijziging; 

5. de extra kosten inkoop jeugd over 2021 van € 455.283 ten laste te brengen van de meicirculaire 2021 en 
te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2021; 

6. een positieve zienswijze te geven over de 6e begrotingswijziging 2021 (GGD programma COVID-19) 
waarbij specifiek wordt gevraagd om: 
a. akkoord te gaan met het ramen van de kosten 2021 voor het programma COVID-19 tot een bedrag van 

ca € 41.055.000. Het programma COVID-19 wordt volledig gefinancierd vanuit het ministerie van VWS 
en RIWM (budgettair neutraal voor gemeenten); 

b. akkoord te gaan met investeringen 2021 in materiële vaste activa (€ 272.000) die noodzakelijk wa-
ren/zijn voor de COVID-19 organisatie. Deze investeringen worden als meerkosten (in één bedrag) ge-
declareerd bij VWS (budgettair neutraal voor gemeenten); 

7. een positieve zienswijze te geven over de 7e begrotingswijziging 2021 (GGD n.a.v. burap 2021), waarbij 
specifiek wordt gevraagd om: 
a. akkoord te gaan met het (bij)ramen van de kosten 2021 voor projecten met € 197.000. De dekking voor 

deze kosten is geborgd door de subsidienten op deze projecten (budgettair neutraal voor gemeenten); 
b. akkoord te gaan met investeringen 2021 in apparatuur (overig) en overige materiele activa. Voor deze 

begrotingswijziging wordt respectievelijk € 30.000 en € 13.000 beschikbaar gesteld en blijft daarmee 
binnen het primaire begrotingsbudget (budgettair neutraal voor gemeenten); 

c. akkoord te gaan met het bijstellen van de raming vennootschapsbelasting van €10.869 naar € 23.095 
op grond van de bestuursrapportage 2021 (budgettair neutraal voor gemeenten); 

8. de niet bestede middelen uit de meicirculaire 2021 voor jeugd van €208.303 ten gunste van de gemeente-
lijke taakstelling jeugd 2021 te brengen; 

9. dit voorstel is voor beslispunten 5, 6, 7, 8b, 8c en 9 onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-
inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder. 

 
1330590 Bestuur Visie op Dienstverlening 2022- Het college besluit: 
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2025 
 

1. de Visie op Dienstverlening 2022-2025 vast te stellen; 
2. opdracht te geven tot het opzetten van een Ontwikkelprogramma Visie op Dienstverlening. 

 
1339214 Leefbaarheid Benoeming leden Monumenten-

commissie Vlissingen 
Het college besluit: 
1. de raad voor te stellen per datum inwerkingtreding van de Omgevingswet, vooralsnog bekend per 1 juli 2022, 

op grond van artikel 3, lid 3 van de Verordening Monumentencommissie Vlissingen 2022 de volgende leden 
voor de Monumentencommissie te benoemen: 
- de heer ir. T.C.M. Hoevenaar te Roosendaal als lid; 
- de heer H.F.G. Hundertmark te Oss als lid; 
- mevrouw E.C. Marcusse te Almere als lid; 
- mevrouw ir. L. Vukavic te Rotterdam als reserve-lid; 

2. de huidige leden van de Monumentencommissie op basis van artikel 3, lid 5 van het Reglement op de Mo-
numentencommissie 2011, per 1 januari 2022 te ontslaan; 

3. per 1 januari 2022 tot het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, op grond van artikel 3 lid 3 van het 
Reglement op de Monumentencommissie 2011, de volgende leden voor de Monumentencommissie te be-
noemen onder voorbehoud raadsbesluit 9-12 als bedoeld onder punt 1.: 
- de heer ir. T.C.M. Hoevenaar te Roosendaal als lid; 
- de heer H.F.G. Hundertmark te Oss als lid; 
- mevrouw E.C. Marcusse te Almere als lid; 
- mevrouw ir. L. Vukavic te Rotterdam als reserve-lid. 
 

1344154 Sociale sa-
menhang 

GVC jaarrekening 2021 en nacal-
culatie vanaf 2021 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de berekeningswijze van de nacalculatie aan de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland 

B.V. over het jaar 2020 en de verdeling ervan tussen de Walcherse gemeenten; 
2. de portefeuillehouder te machtigen om tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in te stemmen 

met de vaststelling van de jaarrekening 2020 van de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V.; 
3. het principe van de verdelings- en berekeningswijze van de nacalculatie aan de Gemeentelijke Vervoercen-

trale Zeeland B.V., dat voor de regio's Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en de Oosterschelderegio gelijk zal 
zijn, vanaf 2021 vast te laten leggen; dit zou in de vorm van een addendum op de bestaande OvO, een nieu-
we OvO, of een DVO kunnen; 

4. de portefeuillehouder te machtigen om tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het colleges-
tandpunt over de verdelings- en berekeningswijze vanaf 2021 ten gehore te brengen. 

 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1343769 Rondvraag 1 16-11-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 

RvO van 50Plus inzake het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50Plus inzake het Justitieel Complex Vlissingen 
(JCV) wordt conform vastgesteld. 

1344249 Rondvraag 2 16-11-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 
RvO van CDA over geld uit potje voor muzikant 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van CDA over geld uit potje voor muzikant wordt con-
form vastgesteld met inachtneming van de aangegeven aanpassingen. 

1344253 Rondvraag 3 16-11-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 
RvO van POV inzake PFAS-vervuiling in de Westerschelde 

De portefeuillehouder Verhage wordt gemachtigd de beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 
POV inzake PFAS-vervuiling in de Westerschelde) definitief vast te stellen. 



16 november 2021 
- 5 - 

 


