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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. 
Program-

ma 
Omschrijving 

Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst collegeverga-
dering van 17 november 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

1258584 Leefbaar-
heid 

Tweede bestuursrapportage 2020, 
inclusief derde begrotingswijziging 
2020 Veiligheidsregio Zeeland 

Het college besluit: 
de raad te adviseren een positieve zienswijze te geven op de 3e begrotingswijziging 2020 van 
de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), waarbij expliciet wordt ingestemd met: 
a. het aanwenden van de reserve meldkamer ter dekking als gevolg van de overgang van onze 

meldkamer naar Bergen op Zoom; 
b. het terugdraaien van de aanwending van een deel van de reserve vernieuwing (€ 30.000); 
c. het verwachte positieve resultaat (€ 423.605) voorlopig toe te voegen aan de Algemene re-

serve. Bij de jaarrekening 2020 wordt afhankelijk van het resultaat een bestedingsvoorstel 
gedaan. 

 
1113601 Sociale 

samen-
hang 

Beleidsregels landelijke toegankelijk-
heid Maatschappelijke opvang 

Het college besluit: 
1. de beleidsregels inzake de toepassing van de landelijke toegankelijkheid van de maatschap-

pelijke opvang voor ingezetenen van Nederland vast te stellen. 
 
De burgemeester besluit: 
2. wethouder Vader te mandateren om het Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschap-

pelijke Opvang te ondertekenen. 
 

1253458 Leefbaar-
heid 

Vaststellen PFAS bodemkwaliteits-
kaart 

Het college besluit: 
1. tot openbare kennisgeving van de bodemkwaliteitskaart PFAS en de gemeenteraad hierover 

via een raadsinformatiebrief te informeren met machtiging definitieve vaststelling portefeuille-
houder; 

2. de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om binnen twee weken na verzending van de 
raadsinformatiebrief opmerkingen en bedenkingen in te brengen; 

3. de bodemkwaliteitskaart PFAS vast te stellen indien de gemeenteraad binnen twee weken na 
verzending van de raadsinformatiebrief geen opmerkingen en bedenkingen heeft ingebracht. 

 



24 november 2020 
- 2 - 

1258465 Leefbaar-
heid 

Planning besluitvormingstraject Visie 
Nollebos/Westduinpark 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de planning voor de vaststelling van het Streefbeeld Nollebos/ Westduin-

park; 
2. de gemeenteraad met bijgevoegde informatiebrief (Verseon nummer 1156345 /1258502) op 

de hoogte stellen van het vervolgtraject voor de raadsbehandeling van het Streefbeeld Nolle-
bos/Westduinpark. 

 
1228376 Bestuur Actualiseren Inkoop- en aanbeste-

dingsbeleid 
Aangehouden 
 
 

1255572 Bestuur 2e Bestuursrapportage 2020 Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. In te stemmen met de 2de bestuursrapportage 2020 met een totaal positief resultaat van € 

1.530.750, waarvan: 
2. Het per saldo voordelige resultaat op het sociaal domein en werk & inkomen als onderdeel 

van de 2de bestuursrapportage 2020, zijnde € 653.100 toe te voegen aan de algemene re-
serve. 

3. Het per saldo voordelige resultaat van de 2de bestuursrapportage 2020 voor het gedeelte ei-
gen risico zijnde € 877.650 toe te voegen aan de algemene reserve. 

4. De € 607.100 wat in deze 2e bestuursrapportage 2020 is gereserveerd voor eventuele addi-
tionele compensatiemaatregelen, wordt als volgt ingezet:  
· Inzet in de cultuursector (€ 182.000 en € 186.000) van € 368.000 vanwege in die sector 

geleden schade. 
· Inzet van de bedragen van Inhaalzorg Jeugd en WMO ( € 96.000 en € 34.000) en de Ei-

gen bijdrage WMO (abonnementstarief € 30.000) ten behoeve van inzet in het sociaal 
domein en dekking tekort sociaal domein (artikel 12 inspecteur). 

· Binck Bank Tour € 41.885. 
5. Een bedrag van € 1,1 mln in te zetten als bijdrage voor het tekort artikel 12 in 2020. 
6. In tegenstelling tot raadsbesluit 765359 'bestemmingsreserve centrumtaken' de loonprijsin-

dex beschermd wonen 2020 (meicirculaire 2020) in te zetten als bijdrage in het tekort artikel 
12. 

7. Een bedrag van € 72.700 in 2020 af te ramen van de taakstelling majeure projecten revitali-
sering accommodaties ten gevolge van het actualiseren van het jaarplan 2020.   

8. De mutaties op de reserve revitalisering accommodaties te corrigeren conform het herziene 
jaarplan accommodaties 2020. Namelijk per saldo een dotatie van € 371.900 en een ont-
trekking van € 108.130.  

9. Het majeure project MARkaz af te sluiten.  
10. De meerkosten jaarrekening controle 2019 van € 31.615 vast te stellen.  
11. De programmabegroting 2020 te wijzigen overeenkomstig de 19e en 20e begrotingswijziging 

2020. 
12. Bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring van de provincie en 

de artikel 12 inspecteur. 
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1254890 Leefbaar-

heid 
Projectplan pilot opschorting I-
criterium coffeeshops Vlissingen  

Het college besluit: 
1.  de collegeopdracht "Pilot opschorting I-criterium coffeeshops Vlissingen" vast te stellen; 
2.  burgemeester Van den Tillaar aan te wijzen als bestuurlijk opdrachtgever. 
 

1257396 Aantrekke-
lijke stad 

Presentatie Omgevingsvisie raad 
1 december 2020 

Het college besluit: 
kennis te nemen van de presentatie Omgevingsvisie (Verseon kenmerk 1257399) voor de ge-
meenteraad op 1 december 2020. 

 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 

1260820 Rondvraag 1 24-11-2020: Beantwoording schriftelijke 
vragen ogv art. 34 RvO van SP m.b.t. kamerverhuur 
en bewoning 
 

Aangehouden  

1261794 Rondvraag 2 24-11-2020: Beantwoording schriftelijke 
vragen ogv art 34 RvO van CU inzake onrust en kri-
tiek Orionis 
 

De beantwoording schriftelijke vragen ogv art 34 RvO van CU inzake onrust en kritiek Orionis 

wordt conform vastgesteld. 
 

1261797 Rondvraag 3 24-11-2020- Beantwoording vragen ogv 
art. 34 RvO van SP inzake de uitlatingen over Orionis 
in de PZC 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van SP inzake de uitlatingen over Orionis in de 
PZC wordt conform vastgesteld. 

 
 




