
OPENBARE BESLUITENLIJST 
 

collegevergadering d.d. 6 december 2022 
Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders G. Sips, S. Cracau, J. Portier en C. Bertijn 
Gemeentesecretaris R.D.A. Wiskerke 
Wnd. bestuurssecretaris E. Hennekam 
 
Afwezig: wethouder A. Vader 
 
 
Behandelde bespreekpunten, informatie en rondvragen: 

Reg.nr. Omschrijving Besluit 
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2218658 Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 29 november 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

2149430,
2097745,
2174542 

Vernieuwde samenwerkingsafspra-
ken Veilig Thuis 

Het college besluit: 
1. de geactualiseerde bestuurlijke samenwerkingsafspraken (Djuma nr. 2097745) tussen Veilig Thuis Zeeland en de lokale 

teams Zeeuwse gemeenten voor zover bevoegd vast te stellen; 
2. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief (Djuma nr. 2174542) op de hoogte te brengen van de geactualiseerde 

samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en Lokale Teams.  
3. de artikel 12 inspecteur en het dagelijks bestuur van de GGD - Veilig Thuis Zeeland te informeren over het genomen besluit. 
 

2214178,
2214176,
2214181 

Reactie college aan POV op open 
brief inzake Wmo 

Het college besluit: 
een reactie (2214181) op de open brief aan het college van fractie POV inzake Wmo (2214176) te verzenden met machtiging 
definitieve vaststelling portefeuillehouder Portier. 
 

2212501,
2215629,
2191883,
2212578,
2215144 

Opzegging huurovereenkomst Stich-
ting ROAT locatie Westerzicht 64 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de beëindiging per 1 januari 2023 van de huurovereenkomst tussen de gemeente Vlissingen en Stichting 

ROAT voor de locatie Westerzicht 64 in Vlissingen; 
2. Stichting ROAT hierover te informeren middels een brief (2212578). 
 
De burgemeester besluit: 
het formulier te ondertekenen waarin de gemeente Vlissingen en Stichting ROAT bevestigen dat de huurovereenkomst als be-
doeld in beslispunt 1 per 1 januari 2023 eindigt (2215144). 
 

2217425, 
2216142, 
2216143, 
2216144, 
2216145, 
2216146, 
2216147, 
2217500, 
2217372, 
2216149, 

Verlenging COA Noodopvang asiel-
zoekers en beëindiging Crisis Nood-
opvang asielzoekers 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het verzoek van het COA tot verlenging van de noodopvang asielzoekers in de voormalige marinekazer-

ne aan de Oosterhavenweg voor een termijn van 1 jaar van 1 januari 2023 tot 31 december 2023;  
2. het aantal opvangplekken te verhogen van 420 naar 500; 
3. akkoord te gaan met de aanvulling op de huidige bestuursovereenkomst met de bovengenoemde punten; 
4. het Havenbedrijf North Sea Port met een brief over het besluit te informeren; 
5. de omliggende bedrijven met een brief over het besluit te informeren; 
6. de raad over de voortgang van dit project te informeren door middel van een raadsinformatiebrief. 
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2217499, 
2216150, 
2217501 
 
2209177,
2209234,
2209235,
2209217,
2215620,
2215739,
2209243 

B&W biedingen woonvisie 2023 Het college besluit: 
1. kennis te nemen van en in te stemmen met de biedingen 2023 van Woningbouwverenigingen l'escaut en Zeeuwland (hierna 

te noemen corporaties) op de gemeentelijke woonvisie; 
2. dit besluit met bijgevoegde brieven kenbaar te maken aan de corporaties; 
3. in het kader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (hierna te noemen WSW) borgstelsel, in te stemmen met het bie-

den van achtervang in het jaar 2023 en 2024 aan l'escaut woonservice voor € 77,1 miljoen aan leningen ten behoeve van in-
vesteringen en € 13 miljoen aan herfinancieringen; 

4. in het kader van het WSW borgstelsel, in te stemmen met het in algemene zin bieden van achtervang in het jaar 2023 en 
2024 aan Zeeuwland; dat naar rato van de waarde van hun bezit in onze gemeente gaat; 

5. de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de biedingen 2023 van l'escaut en Zeeuwland. 
 

2214777,
2214776 

Gemotiveerde afwijking van het in-
koop- en aanbestedingsbeleid voor 
de opdracht ter uitvoering van het 
cascoherstel Machinefabriek 

Het college besluit: 
tot het bekrachtigen van het gemotiveerd afwijken van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Vlissingen 2020 voor de 
opdracht voor het cascoherstel van de Machinefabriek en deze in de markt te zetten met een meervoudig onderhandse aanbe-
stedingsprocedure. 
 

2207702,
2179602,
2205587,
2207701 

Beslissing op bezwaar tegen omge-
vingsvergunning van 14 september 
én het ringen van een tiental bomen 
in het bosplantsoen aan de water-
weg in Paauwenburg 

Het college besluit, conform het advies van de commissie bezwaarschriften tot: 
1. het intrekken van de omgevingsvergunning van 14 september 2022 voor het rooien van zes bomen op een schoolplein aan 

de Alexander Gogelweg 61 langs de Paauwenburgweg in Vlissingen; 
2. het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaar dat zich richt tegen die omgevingsvergunning van 14 september 2022; 
3. het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaar dat zich richt tegen het ringen (en rooien) van een tiental bomen tegenover de 

woning van bezwaarmaker, die gelegen zijn in het bosplantsoen langs de waterweg in Vlissingen. 
   
2216678,
2216721,
2216733,
2216722,
2216723,
2216724,
2216725,
2216726,
2216727,
2216728,
2216729,
2216730,
2216731 

North Sea Port District: vergadering 
RvB / AV dd 7 december 2022 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de (geannoteerde) agenda plus onderliggende documenten (met nummers 2216721, 2216733, 
2216722, 2216723, 2216724, 2216725, 2216726, 2216727, 2216728, 2216729, 2216730 en 2216731), ten behoeve van de Al-
gemene Vergadering van 7 december 2022 van de BGTS North Sea Port District; 
2. in te stemmen met het verslag van de vergadering van 12 oktober 2022 (document 2216722); 
3. in te stemmen met het jaarplan 2023 van de BGTS North Sea Port District (document 2216729); 
4. in te stemmen met de begroting 2023 van de BGTS North Sea Port District (document 2216730); 
5. geheimhouding op te leggen op deze nota en bijlagen tot en met 7 december 2022, op grond van artikel 55 lid 1 van de 
Gemeentewet, gelezen in samenhang met artikel 5.1 lid 4 van de Wet open overheid. 
 

 
Art. 34 vragen / Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
 

 
2209086, Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van D66, FvD, POV, SP, De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van D66, FvD, POV, SP, 50Plus, SGP en PvdA 
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2208390 50Plus, SGP en PvdA over Governance inkoop Jeugdhulp Zeeland 
 

over Governance inkoop Jeugdhulp Zeeland wordt conform vastgesteld. 

2212864,
2213443 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van LPV Buurtpreventieteams 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van LPV Buurtpreventieteams wordt conform vast-
gesteld. 
 

2218746 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Til-
laar over november 2022 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over november 
2022 wordt conform geaccordeerd. 

  




