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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 college-
vergadering van 10 november 
2020 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

  Openbare besluitenlijst college-
vergadering van 11 november 
2020 

Besluit 1252995 (Zienswijze 2e begrotingswijziging 2020 Orionis Walcheren) wordt aangehouden voor aanpas-
sing n.a.v. verwerking opvatting portefeuillehouder m.b.t. instemming met punt 1b. 
Met deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

     
1256792 Sociale sa-

menhang 
Bestuursrapportage GR GGD 
Zeeland + zienswijze 3e begro-
tingswijziging GR GGD Zeeland 

Het college besluit: 
1) In stemmen met het O&O formulier '3e begrotingswijziging GGD 2020' en voor accordering voor te leggen aan 

de artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder; 
2) De raad voor te stellen om: 

a. Een positieve zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2020 nr. 3A GR GGD Zeeland excl. In-
kooporganisatie Jeugdhulp Zeeland; 

b. Een positieve zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2020 nr. 3B Inkooporganisatie Jeugdhulp 
Zeeland. 

 
Beslispunt 2b en 2c zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de provincie 
Zeeland als toezichthouder. 
 

1255586 Aantrekkelijke 
stad 

Vaststellen bestemmingsplan 
en beeldkwaliteitsplan Claver-
veld, fase 2 
 
 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. het ontvankelijk verklaren van de zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan 'Claverveld, fase 2', en het 

niet tegemoet komen aan de zienswijzen, zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage 'Antwoord-
nota ontwerpbestemmingsplan 'Claverveld, fase 2; 

2. het, ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp, ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Claver-
veld, fase 2' 

3. het langs elektronische weg en in analoge vorm vaststellen van het bestemmingsplan 'Claverveld, fase 2', als 
vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0718.BPCV02-VG01; 

4. het niet vaststellen van een exploitatieplan; 
5. de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren; 
6. het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan 'Claverveld, fase 2' en deze onderdeel te laten uitmaken van de 

welstandsnota.  
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1255826 Sociale sa-
menhang 

Jaarverslag en jaarrekening 
2019 CZW-bureau 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van het CZW-bureau; 
2. het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van het CZW-bureau ter kennisname te verstrekken aan de Artikel 12-

inspecteur en provincie Zeeland als toezichthouder; 
3. het CZW bureau te verzoeken voortaan het jaarverslag en de jaarrekening eerder in te dienen; 
4. het jaarverslag en de jaarrekening via de vrijdagzending t.k. raad te brengen. 
 

1255796 Sociale sa-
menhang 

Raadsvoorstel Verordening 
Wmo en Jeugd 2021 

Het college besluit:  
1. In te stemmen met de verordening Wmo & Jeugd 2021 inclusief de voorstelde wijziging van artikel 47 lid 3; 
2. De raad voor te stellen om de verordening Wmo & Jeugd 2021 vast te stellen; 
3. In te stemmen met de antwoordbrief aan de Wmo-adviesraad ten aanzien van hun gevraagde advies over de 

verordening Wmo en Jeugd 2021. 
 

1257103 Leefbaarheid Nota wensen en bedenkingen 
t.a.v. initiatiefvoorstel Creëren 
mogelijkheden schuurtjes Bos-
senburg 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de stukken behorend bij het initiatiefvoorstel ''Creëren mogelijkheden schuurtjes Bossen-

burg''; 
2. Bedenkingen te hebben ten aanzien van het voorstel vanwege: 

a. afwijking van eerdere besluiten met documentnrs. 1012815 en 1113040 aangaande handhaving in Bossen-
burgh en het hieruit voortvloeiende nog lopende handhavingstraject in Bossenburgh; 

b. precedentwerking ten aanzien van andere gelijksoortige situaties in andere wijken binnen gemeente Vlis-
singen; 

c. stedenbouwkundige argumenten zoals aantasting van straat- en bebouwingsbeeld; 
d. ontbreken capaciteitsraming en budgetvoorstel ambtelijke ondersteuning en product- en proceskosten, die 

gemoeid zijn met verwezenlijking van het initiatiefvoorstel; 
3. Nogmaals de bereidheid uit te spreken en een welwillende houding aan te nemen om positief en constructief 

met particuliere initiatieven voor het aanleggen van achterontsluitingen om te gaan. 
 

1253498 Sociale sa-
menhang 

Tijdelijke inzet extra bus leerlin-
genvervoer ten gevolge van co-
ronamaatregelen 
 

Het college besluit: 
1. Formeel akkoord te gaan met de inzet van een extra 19-persoons bus in het leerlingenvervoer van 10 juni tot 

en met 2 juli 2020. 
 

1256466 Leefbaarheid Presentatie verkeersveiligheid Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de presentatie verkeersveiligheid. 
2. De presentatie verkeersveiligheid op 19 november 2020 aan de Commissie Algemeen en Sociaal te presente-

ren en deze nu reeds ter beschikking te stellen voor plaatsing op commissie agenda. 
 

1255669 Sociale sa-
menhang 

Voortzetting inhuur Significant 
ten behoeve van het inkooptra-
ject Beschermd Wonen 2021 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de voortzetting van de inhuur van Significant voor een bedrag van € 21.168,- op basis van 

bijgevoegde offerte; 
2. Het CZW-bureau mandaat te geven tot ondertekening van de offerte; 
3. In te stemmen met het O&O formulier 'Voorzetting inhuur Significant ten behoeve van het inkoop traject Be-

schermd Wonen 2021; 
4. Bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel12-inspecteur en  
    de provincie Zeeland toezichthouder. 
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1257138 Leefbaarheid Ontwerpspreidingsplan locaties 
ondergrondse containers Rit-
them, Hof van Berlage, Schel-
dekwartier en Souburg Noord  

Het college besluit: 
1. Om een ontwerpspreidingsplan vast te stellen voor de volgende ondergrondse containers: 

· 3 in Ritthem 
· 1 bij Hof van Berlage 
· 12 in het Scheldekwartier 
· 3 in Souburg-Noord 

2. Vernoemd vaststellingsbesluit met het ontwerpspreidingsplan vrij te geven voor inspraak conform art. 4 lid 1 In-
spraakverordening Vlissingen. 

 
1251211 Sociale sa-

menhang 
Herbenoeming lid Raad van 
Toezicht Mondia Scholengroep 

Het college besluit: 
in te stemmen met de voordracht van de Raad van Toezicht van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onder-
wijs op Walcheren tot herbenoeming van de heer J.A, Brandenbarg als voorzitter van de Raad van Toezicht met 
ingang van 1 oktober 2020 voor een periode van 4 jaar. 
 

1248214 Aantrekkelijke 
stad 

Bodemsanering voormalige lo-
catie wasserij Edelweis, Paul 
Krugerstraat 310-312 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van bijgevoegde memo van ingenieursbureau Arcadis (docnr.1248234 (Verseon), kenmerk 

E07061.201733.0700, 2019) met betrekking tot de verschillende oplossingsrichtingen voor de bodemsanering 
van de locatie Edelweiss aan de Paul Krugerstraat 310-312. 

2. In te stemmen met saneringsvariant 4 (te weten: het deels ontgraven van de bodem tot ca. 4m-mv en de overi-
ge verontreiniging in-situ saneren d.m.v. een in- situ bodemsanering (biologische afbraak), in combinatie met 
een wijziging van het woningbouwprogramma. 

3. Tot het opleggen van geheimhouding op de bijlage met financiële gegevens bij deze nota op grond van art. 55 
van de Gemeentewet juncto art. 10 lid 2 sub b van de Wob in verband met de te houden aanbesteding en de 
genoemde bedragen binnen een bandbreedte. 

4. Tot het opleggen van geheimhouding op de memo van Arcadis met docnr. 1248234. 
 

1243646 Aantrekkelijke 
stad 

Verordening BIZ Centrum Vlis-
singen 2021-2025 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
- de Verordening BIZ Centrum Vlissingen 2021-2025 vast te stellen; 
- kennis te nemen van de Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Vlissingen 2021-2025 tussen de gemeente en 

de VOC. 
 

1258488 Bestuur Verordeningen OZB en Parke-
ren 2021 

Aangehouden. 
 
 

1247421 Leefbaarheid Ontwerp-nota VTH beleid 
Zeeland - vrijgeven voor in-
spraak 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de op grond van artikel 7.2 Besluit omgevingsrecht noodzakelijke en opgestelde ontwerp-

nota VTH beleid Zeeland; 
2. de ontwerp-nota VTH beleid Zeeland op voorlopige basis voor de inspraak vast te stellen; 
3. er mee in te stemmen dat de Regiegroep VTH beleid Zeeland voor deze ontwerp-nota VTH beleid Zeeland, te-

zamen met alle andere bevoegde gezagen in Zeeland, de inspraakprocedure start met een eenduidige publica-
tietekst en inspraakperiode; 

4. de resultaten van deze inspraakprocedure, de inspraakverantwoording en het definitieve voorstel af te wach-
ten; 

5. de gemeenteraad te informeren door middel van de raadsinformatiebrief. 
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1258670 Aantrekkelijke 
stad 

Compensatiemaatregelen Cul-
tuur Vlissingen 

Aangehouden. 
 

 
1257581 Bestuur Budgetoverhevelingen 2020 Het college besluit: 

1.In te stemmen met het O&O formulier 'budgetoverheveling sociaal domein en werk en inkomen van 2020 naar 
2021' en de portefeuillehouder te machtigen het raadsvoorstel definitief vast te stellen. 

De raad voor te stellen te besluiten: 
1. De bijgevoegde budgetoverhevelingen vast te stellen; 
2. De programmabegroting 2020 en 2021 te wijzigen voor de bijgevoegde budgetoverhevelingen en te wijzigen  
    conform de bijgevoegde 25e raadsbegrotingswijziging 2020 en de 1e raadsbegrotingswijziging 2021; 
3.De budgetoverhevelingen plannen van aanpak art 12, minimabeleid, transformatiefonds, inburgering, team   
   wmo en jeugd en onderzoekskosten Orionis zijn onder voorbehoud van goedkeuring voor de artikel 12 inspec- 
   teur en de Provincie Zeeland als toezichthouder. 

 
1255566  2e bestuursrapportage 2020 Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de voortgang op collegeprojecten en de portefeuillehouder te machtigen het raadsvoor-
stel definitief vast te stellen.  

 
De raad voor te stellen  
1. In te stemmen met de 2de bestuursrapportage 2020 met een totaal positief resultaat van  € 1.562.365,-, 

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

stuursrapportage 2020, zijnde € 653.100,- toe te voegen aan de algemene reserve. 
3. Het per saldo voordelige resultaat van de 2de bestuursrapportage 2020 voor het gedeelte eigen risico zijnde 

€ 909.265,- toe te voegen aan de algemene reserve. 
4. Een bedrag van € 1,1 mln in te zetten als bijdrage voor het tekort artikel 12 in 2020. 
5. In tegenstelling tot raadsbesluit 765359 'bestemmingsreserve centrumtaken' de loonprijsindex beschermd 

wonen 2020 (meicirculaire 2020) in te zetten als bijdrage in het tekort artikel 12. 
6. Een bedrag van € 72.700,- in 2020 af te ramen van de taakstelling majeure projecten revitalisering accom-

modaties ten gevolge van het actualiseren van het jaarplan 2020.   
7. De mutaties op de reserve revitalisering accommodaties te corrigeren conform het herziene jaarplan accom-

modaties 2020. Namelijk per saldo een dotatie van € 371.900,- en een onttrekking van € 108.130,-.  
8. Het majeure project MARkaz af te sluiten.  
9. De programmabegroting 2020 te wijzigen overeenkomstig de 19e en 20e begrotingswijziging 2020. 
10. Bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring van de provincie en de artikel 12 in-

specteur.  
 

1252995 Sociale sa-
menhang 

Zienswijze 2e begrotingswijzi-
ging 2020 Orionis Walcheren 

Het college besluit: 
1. De raad voor te stellen als zienswijze aan het bestuur van GR Orionis Walcheren aan te geven: 
  a. In te stemmen met de voorliggende (tweede) begrotingswijziging 2020 Orionis Walcheren; 

       b. In te stemmen met de verwerking van de loon-prijscompensatie Participatiewet   voor de gemeente Vlis 
             singen ad. € 262.000,- uit de meicirculaire 2020 in deze voorliggende begrotingswijziging 2020 Orionis  
             Walcheren; 

c.   Dat bij het opstellen van eerstvolgende begroting en/of begrotingswijzigingen van Orionis Walcheren 
tenminste de volgende uitgangspunten gehanteerd dienen te worden: 
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     I     voldoen aan de VZG-norm; 
   II     de aansluiting met de beleidsdoelen en -ambities van de gemeente Vlissingen is voldoende geborgd; 
   III    binnen de begroting is de relatie voldoende zichtbaar tussen de inzet van middelen en begrote resul- 
               taten; 
   IV   de aanbevelingen en het verbeter- en besparingspotentieel uit de Quick scan Orionis Walcheren   
              zijn zichtbaar (meerjarig) financieel verwerkt. 

2. De raad voor te stellen: 
a. Het voordelige saldo dat uit deze begrotingswijziging 2020 Orionis Walcheren voor de gemeente Vlissin-

gen voortkomt, na verwerking van beslispunt 1b zijnde € 343.121,- toe te voegen aan de algemene reser-
ve van de gemeente Vlissingen. 

b. De (gemeentelijke) 24e begrotingswijziging van de gemeente Vlissingen vast te stellen.  
c. De Rijksbijdrage Participatie uit de septembercirculaire 2019 in 2020 met € 336.000,- af te ramen ten gun-

ste van de algemene reserve van de gemeente Vlissingen. 
3.  In te stemmen met het bijgevoegd O&O-formulier dat betrekking heeft op verwerking van de voorliggende 

begrotingswijziging 2020 Orionis Walcheren in de gemeentelijke begroting en deze voor akkoord voor te leg-
gen aan de artikel 12 inspecteur. 

4. Dit besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en de provincie 
Zeeland als toezichthouder. 

    
 
 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp  
1257653 Rondvraag 1 17-11-2020: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO 

van CU mbt artikel PZC d.d. 08-10-2020 betreffende herstel wan-
delgang - Hema straatje tussen Lange Zelke en Oude Markt 
 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van CU m.b.t artikel PZC d.d. 08-10-2020 betreffende 
herstel wandelgang - Hema straatje tussen Lange Zelke en Oude Markt wordt conform vast-
gesteld. 

1258851 Rondvraag 2 17-11-2020: Declaratieformulier reis- en verblijfkos-
ten wethouder Stroosnijder over oktober 2020 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over oktober 2020 wordt 
conform geaccordeerd. 

 




