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2217063 Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 22 november 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

2194151,
2194157 

Presentatie methodiek Toekomst-
bestendige Openbare Ruimte 

Het college besluit: 
kennis te nemen van de presentatie Methodiek Toekomstbestendige Openbare Ruimte. 
 

2193609,
2201262 

Voorstel huur fietsenstalling Kop 
van het Dok en verhuur fietsenstal-
ling Scheldeplein 

Aangehouden. 
 
 

 
2184340,
2151202,
2200401,
2200402,
2200403 

Jaarverslag en jaarrekening 2021 
Stichting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs Walcheren 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op 

Walcheren (Mondia Scholengroep); 
2. het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren (Mondia 

Scholengroep) ter kennisneming voor te leggen aan de raad via een raadsinformatiebrief (2200403). 
 

2210106,
2212114,
2212118 

Statuten Buurtbedrijf Vlissingen 
B.V. 

Het college besluit: 
1. de statuten van de besloten vennootschap Buurtbedrijf Vlissingen B.V., die onderdeel uitmaken van de akte van oprichting 

(2212114), vast te stellen; 
2. de raad te informeren middels een raadsinformatiebrief met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder. 
 

2201263,
2206804,
2206803,
2191138,
2201411 

Nieuwe beslissing op bezwaar; 
weigering omgevingsvergunning 
voor schutting 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank; 
2. met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank een nieuw besluit te nemen op het bezwaar, inhoudende dat het bezwaar 

opnieuw ongegrond wordt verklaard onder verbetering van de motivering waarbij de weigering om een omgevingsvergunning te 
verlenen, in stand wordt gelaten; 

3. het door betrokkenen betaalde griffierecht voor de rechtbankprocedure te vergoeden. 
 

2201764,
2204586,
2204660,
2204619,
2204674 

Voordracht lid raad van toezicht 
Mondia Scholengroep J.L. Dane 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de voordracht tot benoeming van de heer J.L. Dane als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting voor 

Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren (Mondia Scholengroep) per 1 januari 2023 voor een periode van 4 jaar; 
2. tot het opleggen van geheimhouding voor onbepaalde tijd van het CV van het lid RvT op grond van artikel 55 lid 1 van de 

Gemeentewet juncto, artikel 5.1 lid 1 onder d van de Woo in verband met bescherming persoonsgegevens; 
3. de raad te adviseren in te stemmen met de onder 1. genoemde voordracht. 
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2212531,
2158924,
2214400,
2215043 

Beslissing op bezwaar laadpaal 
Zuiderzeestraat 

Het college besluit: 
1. vijf bezwaarschriften tegen het plaatsen van een laadpaal in de Zuiderzeestraat te Oost-Souburg, ter hoogte van nummer 20, 

waarbij twee parkeervakken worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen, met inachtneming van het advies 
van de commissie bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten met 
verbetering van de motivering. 

2. de vijf bezwaarmakers (2215043) voor 1 december op de hoogte te stellen over de beslissing op de bezwaren door middel van 
bijgevoegde brief 'beslissing op bezwaar' (2214400) met als bijlage het advies van de Commissie Bezwaarschriften (2158924). 

 
2210402,
2210417,
2210418,
2157174,
2157176 
2216215 
 

Instemmen met participatiebeleid 
en in de inspraak brengen veror-
dening 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het participatiebeleid; 
2. de Participatie- en inspraakverordening Vlissingen 2023 in de inspraak te brengen van 30 november 2022 tot en met 31 januari 

2023; 
3. na afloop van de inspraakperiode de verordening en het participatiebeleid gelijktijdig ter besluitvorming aan de raad voor te 

leggen. 
 

2203774,
2203769 

Raadsvoorstel Principebesluit re-
gionalisering (regionale spreiding) 
milieustraten Zeeland 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. kennis te nemen van de volgende stukken van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland 

(O.L.A.Z): 
a. een samenvatting van het rapport Toekomstige milieustraten Zeeland van Royal Haskoning DHV; 
b. het rapport Toekomstige Milieustraten Zeeland van RHDHV, van de datum 19 november 2020; 
c. memo/nieuwsbrief Ontwikkelingen milieustraat van 8 april 2021 aan de gemeenteraden; 
d. de presentatie toekomst milieustraten, gebruikt tijdens de regiobijeenkomsten voor bestuurders en raadsleden eind 2021; 

2. een positieve zienswijze inclusief voor gemeente Vlissingen relevante aandachtspunten in te brengen op het voorstel van het 
dagelijks bestuur O.L.A.Z. voor het principe van regionale spreiding van milieustraten in Zeeland, zoals bedoeld in het rapport 
RHDHV; 

3. akkoord te gaan met het uitvoeren van nader onderzoek en uitwerking van regionale spreiding ten behoeve van definitieve 
besluitvorming. 

 
2207955,
2207953,
2217022,
2215864 

Ledenbrief 22/056: Uitnodiging Na-
jaars Alg. Ledenvergadering VNG 
02-12-2022 

Het college besluit: 
1. dat wethouder Vader de gemeente Vlissingen op de ALV van de VNG op 2 december 2022 vertegenwoordigt; 
2. bij evt. afwezigheid wethouder Vader de secretaris als  plv. vertegenwoordiger aan te wijzen; 
3. in overeenstemming met de onderstaande adviezen te stemmen tijdens de ALV. 
 

 
Art. 34 vragen / Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
 

2212999,
2205319,
2213856 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van FvD 
over iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van FvD over iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) wordt conform 
vastgesteld. 

2212588,
2208808 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van VVD 
over bouwvrijstelling stikstof 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van VVD over bouwvrijstelling stikstof wordt conform vastgesteld. 

2209577 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wet-
houder Sips over oktober 2022 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Sips over oktober 2022 wordt conform geaccordeerd. 

  




