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Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders A. Vader, J. de Jonge, E. Verhage, S. Stroosnijder 
Plv. gemeentesecretaris R.G. Hendrikse 
Plv. bestuurssecretaris M. Schouw 
Afwezig: wethouder J.L. Reijnierse 
 

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 30 november 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

1343210 Sociale sa-
menhang 

B&W voorstel overeenkomst aan-
pak vroegsignalering huurschulden 
2021 

- Het college besluit: 
1. 2021 als overgangsjaar voor vroegsignalering te beschouwen en gedurende dat jaar de bestaande af-

spraken met l'escaut woonservice met terugwerkende kracht conform de bijgevoegde overeenkomst te 
continueren; 

2. de gemeentelijke bijdrage ad € 17.500,- te bekostigen uit de overgehevelde extra incidentele middelen 
gemeentelijk schuldenbeleid 2020 (ad € 50.000,-) vanuit de decembercirculaire; 

3. in te stemmen met het O&O-formulier incidentele kosten vroegsignalering huurschulden en voor akkoord 
voor te leggen aan de art.12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder; 

4. bovenstaande beslispunten 1 en 2 te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-
inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder. 

- De burgemeester besluit: 
volmacht te verlenen aan wethouder E. Verhage om de overeenkomst namens de gemeente Vlissingen te 
ondertekenen. 

 
1346370 Leefbaarheid Besluit naamgeving openbare 

ruimte Zwedenweg Ritthem 
Het college besluit: 
tot toekennen van de naam Zwedenweg op het bedrijventerrein Vlissingen-Oost in Ritthem zoals aangegeven in 
bijlage doc.nr.: 1346376. 
 

1348214 Leefbaarheid Ontwerp-spreidingsplan locaties 
ondergrondse containers Adriaen 
Coortelaan en Claverveld 2 

Het college besluit: 
- een ontwerp-spreidingsplan vast te stellen voor de volgende ondergrondse containers: 

- 1 in de Earlisehof (Claverveld 2); 
- 5 in de Adriaen Coortelaan; 

- het vaststellingsbesluit met het ontwerp-spreidingsplan vrij te geven voor inspraak volgens art. 4 lid 1 In-
spraakverordening Vlissingen. 

 
1344473 Aantrekkelijke 

stad 
Beschikbaar stellen krediet voor-
bereiding infrastructurele maatre-
gelen Vrijburg / Oranjeplein / ro-
tonde Willem Ruysstraat 

Het college besluit: 
1. aan te vangen met het onderzoeken en voorbereiden van infrastructurele maatregelen ten behoeve van de 

verkeersveiligheid op bedrijventerrein Vrijburg, Weyevlietweg, de rotonde De Willem Ruysstraat en de paral-
lelweg van het Oranjeplein; 

2. in te stemmen om hiervoor het voorbereidingskrediet ad €50.000 vanuit de programmabegroting in de jaar-
schijf 2022 te activeren; 

3. de productraming te wijzigen overeenkomstig de 10e begrotingswijzing college infrastructurele maatregelen 
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2021. 
 

1340357 Leefbaarheid Jaarplan en dienstverleningsover-
eenkomst 2022 RUD-Zeeland 

Het college besluit: 
de dienstverleningsovereenkomst 2022 met de RUD-Zeeland te sluiten. 
 

1336352 Sociale sa-
menhang 

Monitor Discriminatie 2020 
Zeeland-West-Brabant 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de Monitor Discriminatie 2020 Zeeland-West-Brabant en de genoemde aanbevelingen; 
2. de aanbevelingen van het Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie te zullen betrekken bij de verdere vorming 

en uitvoering van het huidige inclusiebeleid; 
3. de gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief. 
 

1344056 Sociale sa-
menhang 

Verlenging contracten Beschermd 
Wonen 2021 met één jaar 

Het college besluit: 
1. op basis van art. 4 van de huidige contracten Beschermd Wonen 2021 deze eenzijdig met één jaar te verlen-

gen; 
2. de huidige contracten Beschermd Wonen 2021 als volgt te wijzigen c.q. aan te vullen: 

a. de toegang Beschermd Wonen wordt per 1-1-2022 lokaal belegd; 
b. er wordt een hardheidsclausule toegevoegd; 

3. een budget van € 19,5 mln. beschikbaar te stellen voor de inkoop Beschermd Wonen 2022 (zorg in natura); 
4. in te stemmen met het O&O-formulier 'Verlenging contracten Beschermd Wonen 2021 met één jaar; 
5. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud goedkeuring door de art.12-inspecteur en de Provincie 

Zeeland als toezichthouder. 
 

1347152 Leefbaarheid Nulmeting opschorting I criterium 
coffeeshops 

Het college besluit: 
- kennis te nemen van de nulmeting 'Pilot opschorting Ingezetenencriterium coffeeshops Vlissingen' (Verseon 

1347130/1347464); 
- de gemeenteraad in een raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten van de nulmeting (Verseon 

1347130/1347227). 
 

1347888 Aantrekkelijke 
stad 

Vaststelling bestemmingsplan 
Scheldekwartier-Noord, gedeelte 
De Dempo 

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen, middels raadsvoorstel met kenmerk 1348186: 
1. het bestemmingsplan 'Scheldekwartier-Noord, gedeelte De Dempo', ten opzichte van het ontwerp zoals dat 

ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vast te stellen, conform ontwerp bestemmingsplan 1347892, en bijlage 
1348190; 

2. langs elektronische weg en in analoge vorm het bestemmingsplan 'Scheldekwartier-Noord, gedeelte De 
Dempo' dat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0718.BPSN11-VG01 is opgenomen, vast te 
stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren. 
 

1345504 Leefbaarheid Evenementenkalender 2022 Het college besluit: 
- de evenementenkalender 2022 vast te stellen; 
- een pilot voor de kermis van 2022 te starten; 
- de nota voor de pilot kermis 2022 af te wachten. 
 

1343913 Bestuur Subsidieplafonds en subsidiepro-
gramma 2022 

Het college besluit: 
1. de subsidieplafonds 2022 vast te stellen conform bijgevoegd overzicht (Verseon-nr. 1348148); 
2. het bijgevoegde subsidieprogramma 2022 vast te stellen (Verseon-nr. 1348075); 
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3. de subsidieplafonds en het subsidieprogramma 2022 ter kennis te brengen van de gemeenteraad; 
4. over te gaan tot publicatie van de subsidieplafonds 2022 en het subsidieprogramma 2022; 
5. in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief (Verseon-nr. 1348149). 
 

1349496 Leefbaarheid Sollicitatieprocedure leden monu-
mentencommissie  

Aangehouden. 
 
   

 

Informatie: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1349010 Rondvraag 1 07-12-2021: Declaratieformulier reis- en verblijf-

kosten burgemeester Van den Tillaar over november 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over november 2021 
wordt conform geaccordeerd. 

1349013 Rondvraag 2 07-12-2021: Declaratieformulier reis- en verblijf-
kosten wethouder Verhage over november 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over november 2021 wordt con-
form geaccordeerd. 

1349108 Rondvraag 3 07-12-2021: Declaratieformulier reis- en verblijf-
kosten wethouder Stroosnijder over november 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over november 2021 wordt 
conform geaccordeerd. 

1349123 Rondvraag 4 07-12-2021: Declaratieformulier reis- en verblijf-
kosten wethouder De Jonge over november 2021 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over november 2021 wordt con-
form geaccordeerd. 

 
 


