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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 parafenbesluitenlijst colle-
gevergadering van 20 november 2020 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

Openbare besluitenlijst collegeverga-
dering van 24 november 2020 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1252536 Bestuur Benoeming bezoldigd buitengewoon 
ambtenaar burgerlijke stand 

Het college besluit: 
mevrouw Hess, op grond van art.1:16 BW en in overeenstemming met het Reglement burgerlijke stand Vlis-
singen 2019, te benoemen tot bezoldigd buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, voor de duur van vier jaar 
met daarna jaarlijks telkens stilzwijgende verlenging van één jaar zolang aan de voorwaarden van het Regle-
ment burgerlijke stand Vlissingen 2019 wordt voldaan. 

1260525 Bestuur Raadsinformatiebrief strategische vi-
sie 

Het college besluit: 
de raadsinformatiebrief over de resultaten van de fase breed ontdekken en de aanpak voor de fase verdie-
pend ontdekken van de strategische visie te versturen. 

1261354 Leefbaarheid Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 
2020-2021 

Het college besluit: 
het uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2020-2021 vast te stellen conform bijgevoegd plan. 

1262276 Bestuur Legesverordening 2021 Het college besluit : 
- de legesverordening 2021 vast te stellen en de gemeenteraad hiervan in kennis stellen;
- een legesplafond in te stellen voor omgevingsvergunning met bouwactiviteit;
- in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

1260457 Sociale sa-
menhang 

Verzoek om formatie-uitbreiding nav 
onderzoeksrapport BMC door Maat-
schappelijk Werk Walcheren (MWW) 

Het college besluit: 
de aanvraag van MWW voor extra subsidie van € 53.095 ten behoeve van de formatie-uitbreiding structureel 
af te wijzen op grond van artikel 9 lid 1 sub c van de Algemene Subsidie Verordening (ASV) 2018. 

1262918 Aantrekkelijke 
stad 

Ontwerp Hogere waarde besluit t.b.v. 
60 woningen Souburg Noord fase 3 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het bijgevoegde ontwerp besluit tot het vaststellen van hogere grenswaarden op basis

van de Wet geluidhinder voor 60 woningen in de 3e fase van Souburg Noord (kenmerk: 1262916);
2. de zienswijzenprocedure op te starten voor het ontwerp besluit hogere grenswaarden.

1258670 Aantrekkelijke 
stad 

Compensatiemaatregelen Cultuur 
Vlissingen 

Het college besluit: 
1. de vanuit het steunmaatregelenpakket corona ontvangen € 368.000,-- in te zetten voor een Steunfonds Cul-
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tuur Vlissingen; 
2. kennis te nemen van bijgevoegde notitie inzake noodzakelijk te nemen steunmaatregelen in de Vlissingse 

cultuursector als gevolg van de corona-crisis; 
3. culturele instellingen in de gelegenheid te stellen een verzoek in te dienen voor compensatie overeenkom-

stig bijgevoegd ontwerp; 
4. de ambtelijke organisatie een advies op te laten stellen inzake de wijze waarop en de criteria waaraan de 

ingekomen verzoeken worden beoordeeld; waarbij instandhouding infrastructuur leidend is en op voorhand 
geen uitsluiting plaatsvindt m.b.t. mogelijk winstoogmerk van aanvragers. 

 
1263444 Leefbaarheid Wensen of bedenkingen deelname 

VRZ aan Werkgeversvereniging Sa-
menwerkende Veiligheidsregio's 

Het college besluit: 
1. de raad te adviseren geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen het voornemen van de Veilig-

heidsregio Zeeland om deel te nemen aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's; 
2. de raad te adviseren hieraan de voorwaarde te verbinden dat in de eerstvolgende wijziging van de gemeen-

schappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland invulling wordt gegeven aan artikel 31a, lid 1, van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. 

 
1256314 Sociale sa-

menhang 
Verlenging dienstverleningsovereen-
komst SportZeeland Brede impuls 
Combinatiefuncties 

Het college besluit: 
- de dienstverleningsovereenkomst met SportZeeland te verlengen voor 2021, met de mogelijkheid van een-

malige verlenging tot en met 2022, conform de eerdere besluitvorming door uw college (b&w nota 8-10-
2018 / 1040481); 

- af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de gehele periode van 2019 t/m 2022. 
 

1261516 Sociale sa-
menhang 

Uitvoering meerkostenregeling 
Jeugdwet en Wmo inclusief centrum-
taken 

Het college besluit: 
1. conform het handelingsadvies van de Zeeuwse taakgroep Sociaal domein 80% van de post 'Inhaalzorg' 

(bedoeld voor zowel compensatie meerkosten als inhaalzorg) voor de Jeugdwet en Wmo exclusief de cen-
trumtaken Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Beschermd wonen te labelen voor uitvoering van 
de meerkostenregeling en dit bedrag beschikbaar te stellen aan de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. 
Uitvoering vindt plaats conform de handreiking van de VNG en het Rijk d.d. 22 juni 2020; 

2. toe te staan dat de budgetten als bedoeld onder 1 voor de meerkostenregeling vanuit de Jeugdwet en Wmo 
met elkaar worden uitgewisseld; 

3. de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland opdracht te geven om een eventueel positief saldo terug te boe-
ken naar de Zeeuwse gemeenten en de uitgaven te verantwoorden; 

4. 80% van de post 'Inhaalzorg' (bedoeld voor zowel compensatie meerkosten als inhaalzorg) voor de cen-
trumtaken Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Beschermd wonen te labelen voor uitvoering van 
de meerkostenregeling; 

5. de uitvoering van de meerkostenregeling ten aanzien van de centrumtaken te beleggen bij de Inkooporga-
nisatie Jeugdhulp Zeeland voor wat betreft het verzamelen en beoordelen van de aanvragen voor compen-
satie, dit met ondersteuning vanuit het CZW-bureau; 

6. de te ontvangen compensatie vanuit het Rijk voor de meerkostenregeling ten aanzien van de centrumtaken 
pas beschikbaar te stellen aan het CZW-bureau na een rechtmatig beroep op compensatie; 

7. in te stemmen met het O&O-formulier 'Uitvoering meerkostenregeling Jeugdwet en Wmo inclusief centrum-
taken'; 

8. dit besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en Provincie Zeeland 
als toezichthouder. 
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1261255 Leefbaarheid 5e Begrotingswijziging 2020 O.L.A.Z. Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de 5e begrotingswijziging 2020 O.L.A.Z. en de daarmee samenhangende afwijkende 

procedure; 
2. het algemeen bestuur van O.L.A.Z. te adviseren in te stemmen met de 5e begrotingswijziging 2020 

O.L.A.Z.; 
3. de raad te informeren over de 5e begrotingswijziging 2020 O.L.A.Z. middels bijgevoegde raadinformatie-

brief. 
 

1228376 Bestuur Actualiseren Inkoop- en aanbeste-
dingsbeleid 

Het college besluit: 
- het geactualiseerde Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 vast te stellen; 
- het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 in te trekken; 
- het geactualiseerde Inkoop- en aanbestedingsbeleid ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad met 

een raadsinformatiebrief met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder. 
 

1262956 Sociale sa-
menhang 

Verzamelnota O&O formulieren 2020 Het college besluit: 
in te stemmen om de volgende O&O-formulieren te agenderen voor het tripartite overleg van 14 december 
2020: 
1. WMO; 
2. Werk en inkomen; 
3. Jeugd. 
 

1263427 Aantrekkelijke 
stad 

Verzoek BOEi ondertekenen aan-
vraagformulier RCE subsidie onder-
zoek herbestemming Hensen toren-
kraan 

Het college besluit: 
1. medewerking te verlenen aan de subsidieaanvraag van BOEi voor de Hensen torenkraan in eigendom van 

Damen Schelde Naval Shipbuilding; 
2. hiertoe in bijlage B van het aanvraagformulier "Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten 

onderzoek" aan te geven dat: 
- wij op de hoogte zijn van het indienen van deze subsidieaanvraag; 
- het niet-beschermde monument van belang is vanwege de monumentale waarde. Het gaat hierbij om "cul-

tuurhistorische waarde"; 
3. hierbij maakt college de kanttekening dat deze cultuurhistorische waarde van algemene aard is en niet spe-

cifiek betrekking heeft op de Vlissingse context m.b.t. noodzaak van bescherming van cultuurhistorische 
waardes; 

4. burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar namens het college van B&W bijlage B van het aanvraagformulier 
te laten ondertekenen. 

    
 
 
 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1262583 Rondvraag 1 01-12-2020: Beantwoording vragen ogv arti-

kel 34 Reglement van Orde van VVD en SGP inzake Eva-
luatie toeristische informatiepunten binnenstad Vlissingen 

De beantwoording vragen ogv artikel 34 Reglement van Orde van VVD en SGP inzake Evaluatie toeristi-
sche informatiepunten binnenstad Vlissingen wordt conform vastgesteld. 
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1263388 Rondvraag 2 01-12-2020: Declaratieformulier reis- en ver-

blijfkosten wethouder Vader  over oktober 2020 
Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over oktober 2020 wordt conform geac-
cordeerd. 

1266147 Rondvraag 3 01-12-2020: Raadsinformatiebrief Voortgang 
Wind in de zeilen (verseonnr. 1263136) 

 
Raadsinformatiebrief Voortgang Wind in de zeilen (nr. 1263136) wordt conform vastgesteld en ter kennis 
van de raad gebracht. 

 
 




