
OPENBARE BESLUITENLIJST 
 

collegevergadering d.d. 27 november 2018 

- 1 - 

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 collegevergadering 
van 20 november 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastge-
steld. 

1047807 De lerende stad Stelpost De lerende 
stad 

Voorbereiding aanbesteding nieuwbouw 
scholen Souburg zuid 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de programma's van eisen van de IKC 

Tweemaster/Kameleon en IKC Parelburcht; 
2. in te stemmen met het programma van eisen van de Gym-

zaal Braamstraat; 
3. in te stemmen met de concept bouwenveloppe Tweemas-

ter/Kameleon, Parelburcht en gymzaal Braamstraat; 
4. in te stemmen met het verder voorbereiden van een geza-

menlijke Europese aanbesteding voor beide scholen en 
gymzaal Souburg zuid door Marsaki BV voor een bedrag ad 
€  48.770,-- (excl. btw); 

5. in principe als locaties voor de tijdelijke huisvesting voor de 
Tweemaster/Kameleon en de Parelburcht resp. de Roer-
straat en Dongestraat in Oost-Souburg aan te wijzen;  

6. Marsaki BV de voorbereiding en uitwerking van deze tijdelij-
ke huisvesting te laten uitvoeren voor een bedrag ad €  
15.700,-- (excl. btw); 

7. de hiermee geraamde kosten totaal ad €  100.000,-- (incl. 
een post onvoorzien van €  20.000,-- en btw) te dekken uit 
het beschikbare budget 2019 nieuwbouw scholen Souburg 
zuid; 

8. de gemeenteraad over de voortgang te informeren met bij-
gaande concept raadsinformatiebrief. 

 
1050867 Algemene dek-

kingsmiddelen 
 

 Subsidieplafonds 2019 Aangehouden 

1054795 Wonen in  
diversiteit 

Vastgoedregistratie Naamgeving openbare ruimten in deelge-
bied Scheldewijk van het Scheldekwartier, 
Vlissingen. 

Het college besluit:  
-  tot benoemen van de volgende, nog aan te leggen wegen in 

deelgebied Scheldewijk van het Scheldekwartier in Vlissin-
gen (zie voor de situering de bijlage): De Baloeranstraat, De 
Bataviastraat, De Dempostraat, De Indrapoerastraat, De In-
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sulindestraat, De Kota Baroestraat, De Kungsholmstraat, De 
Maipustraat, De Tabananstraat en De Javastraat. 

- tot benoemen van de door te trekken Singel als Singel (zie 
voor de situering de bijlage). 

 
1044494 De lerende stad Onderwijs Voortzetting taken leerplicht RBL Het college besluit: 

1. De huidige taken op het gebied van leerplicht voort te zet-
ten; 

2. Vanaf 2019 bij te dragen aan de middelen die nodig zijn 
om de huidige taken voort te zetten 
(€ 22.000,-- in 2019; € 45.000,-- in 2020; € 65.000,-- in 
2021 en verder) onder voorbehoud van toestemming van 
de provincie op dit onderdeel van de begroting; 

3. bijbehorend O+O-formulier vast te stellen en (zo nodig) in 
te dienen bij de Provincie Zeeland als toezichthouder. 

     
1056390 Ruimtelijk  

ontwikkelen 
Stelpost Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Raadsinformatiebrief: Nollebos/Westduin - 
participatieproces integraal streefbeeld. 

Het college besluit: 
In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief over 
het participatieproces Nollebos/Westduin. Met inachtneming 
van de aangegeven aanpassing. 
 

1052751 Bestuur  Buitengewone ledenvergadering VNG 30 
november 2018 

Het college besluit: 
1. Burgemeester Van den Tillaar te machtigen de gemeente 

Vlissingen op de buitengewone ALV van de VNG op 30 no-
vember 2018 te vertegenwoordigen; 

2. Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen in te 
stemmen met de aan de buitengewone ALV gedane voor-
stellen. 

 
1047995 Gezond en wel  Eerste begrotingswijziging 2018 GR GGD - 

Veilig Thuis 
Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2018 van de 

GGD Zeeland ten behoeve van Veilig Thuis onder voorbe-
houd van positieve besluitvorming door het CZW-bureau 
(in mandaat namens het college van B&W Vlissingen) op 
de aanvraag om aanvullende financiering uit de decentrali-
satie uitkering Vrouwenopvang en dit ook als zodanig te 
communiceren met de GGD. 

2. Hiervoor de benodigde middelen ad. € 13.622,-- (2018) en 
ad. € 16.427,-- (2019 en verder) beschikbaar te stellen en 
te dekken ten laste van het binnen de gemeentelijke begro-
ting beschikbare budget voor Jeugdhulp. 
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Informatie: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 

1056257 Rondvraag 1 27-11-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van fractie 
50PLUS Vlissingen inzake nieuwe hoofdlijnen veranderopgave inburgering van 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van fractie 
50PLUS Vlissingen inzake nieuwe hoofdlijnen veranderopgave 
inburgering van Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) conform vastgesteld. 

1056306 Rondvraag 2 27-11-2018 (was rondvraag 30-10): Beantwoording schriftelijke vragen 
artikel 34 fractie CDA inzake voortgang gebiedsgerichte aanpak voor Nollebos 

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 fractie CDA 
inzake voortgang gebiedsgerichte aanpak voor Nollebos 
conform vastgesteld met inachtneming van de aangegeven 
aanpassingen. 

1056575 Rondvraag 3 27-11-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 fractie SP 
sluiting Lidl Middengebied 

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 fractie SP sluiting 
Lidl Middengebied conform vastgesteld met toevoeging 
inleiding. 

1056580 Rondvraag 4 27-11-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 fractie CDA 
inzake aanpassing OZB-tarief sportverenigingen, speeltuinen en drops- en 
buurthuizen etc. 

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 fractie CDA 
inzake aanpassing OZB-tarief sportverenigingen, speeltuinen 
en drops- en buurthuizen etc. conform vastgesteld. 

 
 


