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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 Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

   Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 4 december 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1056320 Bruikbaarheid 
van openbare 
ruimte 

 Huisvesting Team Stadsbeheer 
Vlissingen 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het advies "Huisvesting Team Stadsbeheer Vlissingen" (verseonnr 

1056170); 
2. vast te stellen, op grond van de argumenten uit genoemd advies, dat renovatie van, of 

nieuwbouw op, de locatie Edisonweg geen optie is; 
3. vast te stellen, op grond van de argumenten uit genoemd advies, dat het huisvesten van het 

gehele Team Stadsbeheer op de locatie Vredehoflaan (o.a. planologisch) niet mogelijk is; 
4. tot het overnemen van optie 3 uit genoemd advies, om een locatieonderzoek uit te voeren en 

een businesscase op te stellen voor een passende accommodatie t.b.v. de samen te voegen 
buitendiensten van Team Stadsbeheer; 

5. daartoe de bijbehorende collegeopdracht vast te stellen; 
6. hierbij te herbevestigen dat het zelf blijven uitvoeren van afvalinzameling uitgangspunt blijft 

gelet op regionale ontwikkelingen. 
 

1051275 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

Bestem-
mingsplannen 

Vaststellen bestemmingsplan 
'Zeehaven- en industrieterrein Sloe 
2018' 
 

Teruggenomen voor aanpassingen. 

1053793 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

Stedenbouw-
kundige plan-
nen 

Derde kwartaalrapportage 2018 
Markaz  

Het college besluit: 
de bijgevoegde kwartaalrapportage Q3 2018 voor kennisgeving aan te nemen en de raad hier-
over te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief (RIB) en het document 
"Voortgangsrapportage majeure projecten". 
 

1055218 Veiligheid  Dienstverleningsovereenkomst 
2019 gemeente Vlissingen - RUD 
Zeeland 
 

Het college besluit: 
de dienstverleningsovereenkomst 2019 met de RUD-Zeeland te sluiten. 
 

1055229 Bestuur  Programmabegroting CZW-bureau 
2019 

Het college besluit conform: 
1. de programmabegroting CZW-bureau 2019 vast te stellen; 
2. de gemeenteraad te informeren conform bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
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1055662 Toerisme en 
economie 

Economische 
ontwikkeling 

Aangepast parkeerregime bezoe-
kers binnenstad in kerstvakantie 
2018 

Het college besluit: 
- de aanpassingen vast te stellen van het betaald parkeerregime in de binnenstad in de week 

van zaterdag 22 december 2018 tot en met dinsdag 1 januari 2019, te weten: 
* het plaatsen van borden over de parkeerautomaten op het maaiveld waardoor er feitelijk 

gratis kan worden geparkeerd; 
* het heffen van €1,- per uur voor het parkeren overdag in de Scheldepleingarage en in de 

Fonteijnegarage. 
- het persbericht vast te stellen en de aanpassingen van het betaald parkeerregime te commu-

niceren via de communicatiemiddelen van de gemeente en de Vlissingse Ondernemers Cen-
trale (VOC) te verzoeken hetzelfde te doen. 

 
1055777 Gezond en wel  Incidentele subsidie mantelzorg-

waardering 
Het college besluit: 
1. in 2019 Stichting Manteling incidenteel te subsidiëren voor de activiteiten netwerkcoach, 

vriendenkring, Extra ondersteuning mantelzorgers en Maatje voor jou! voor het bedrag van 
€ 55.098 en dit te dekken via het beschikbare budget mantelzorgwaardering; 

2. het subsidieplafond voor 2019 met dit bedrag te verhogen; 
3. kennis te nemen van de Evaluatie Mantelzorgwaardering 2018; 
4. de Evaluatie Mantelzorgwaardering 2018 ter informatie aan te bieden aan de Wmo-

adviesraad; 
5. de evaluatie Mantelzorgwaardering 2018 ter informatie via een raadsinformatiebrief aan te 

bieden aan de raad inclusief financiële verantwoording met machtiging definitieve vaststelling 
portefeuillehouder. 

 
1057783 Ruimtelijk ont-

wikkelen 
Bestem-
mingsplannen 

Ontwerp-wijzigingsplan vergroten 
perceel basisschool De VSV 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het bijgevoegde ontwerp-wijzigingsplan 'eerste wijzigingsplan, Sportpar-

ken en Tuin van Vlissingen' (bijlage 1057777) ten behoeve van het betrekken van het perceel 
kadastraal bekend Vlissingen, sectie H, nummer 3997 bij het perceel van basisschool De 
Vlissingse Schoolvereniging (Govert Flincklaan 1); 

2. het ontwerp-wijzigingsplan in procedure te brengen (zienswijze procedure); 
3. in te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde planschadeverhaalsovereenkomst 

(1057776) tussen De VSV en de gemeente; 
4. de planschadeverhaalsovereenkomst door middel van bijgevoegde brief (1057774) toe te stu-

ren aan De VSV; 
5. in te stemmen met de bijgevoegde concept-splitsingsakte (1057778) m.b.t. het perceel Go-

vert Flincklaan 5; 
6. de notaris door middel van bijgevoegde brief (1057779) te informeren over beslispunt 5. 
 

1058706 Wonen in di-
versiteit 

 Biedingen 2019 van corporaties l-
escaut en Zeeuwland op de Pres-
tatieafspraken 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de biedingen 2019 van l'escaut en Zeeuwland op de Prestatieafspraken 

2016-2019 en dit kenbaar te maken middels bijgevoegde brieven (1058708 en 1058707); 
2. in het kader van het WSW borgstelsel, in te stemmen met het bieden van achtervang in het 

jaar 2019 en 2020 aan l'escaut woonservice voor € 39,4 mln. aan leningen ten behoeve van 
investeringen en € 26 mln. aan herfinancieringen; 

3. de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (1058709) te informeren over de 
biedingen 2019 van l'escaut en Zeeuwland. 
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1053397 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

Bestem-
mingsplannen 

Start planologische procedure rea-
lisatie 15 woningen Koudekerkse-
weg / Berlagestraat 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het voorontwerp-wijzigingsplan 'Middengebied, eerste planherziening' 

(kenmerk 1053846) ten behoeve van de realisatie van 15 grondgebonden woningen aan de 
Koudekerkseweg en Berlagestraat; 

2. het voorontwerp-wijzigingsplan in procedure te brengen (inspraak en overleg met andere 
instanties); 

3. omwonenden door middel van een brief in kennis te stellen van de ter inzage legging van 
het voorontwerpwijzigingsplan; 

4. raadsleden door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief (1059188) te informeren over 
bovengenoemd initiatief; 

5. vast te stellen dat, op basis van de onderzoeken en afwegingen in de beoordelingsnotitie 
d.d.16-11-2018 (kenmerk 1053867) met betrekking tot het initiatief, het niet nodig is om een 
milieueffectrapport (MER) op te stellen; 

6. vast te stellen, dat de vereiste besluiten (het wijzigingsplan en de aanvraag omgevingsver-
gunning bouwen) gecoördineerd kunnen worden voorbereid, zoals bepaald in artikel 3, lid 2, 
van de 'Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen'; 

7. in te stemmen met het aangaan van de concept-anterieure overeenkomst (bijlage met ken-
merk: 1062202) tussen Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling B.V. en de gemeente; 

8.  de concept-anterieure overeenkomst door middel van bijgevoegde brief (kenmerk 1053870) 
toe te sturen aan Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling B.V.; 

9. in te stemmen met het aangaan van een planschadeverhaalsovereenkomst (bijlage met 
kenmerk 1062200) met de eigenaren van het perceel Berlagestraat 9; 

10. de concept-planschadeverhaalsovereenkomst door middel van bijgevoegde brief (kenmerk 
1053873) toe te sturen aan de eigenaren van het perceel Berlagestraat 9; 

11. in te stemmen met het verzoek van de directeur van Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling B.V. 
om enkele notarieel vastgelegde kwalitatieve verplichtingen m.b.t. gedeelten van de perce-
len kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie F, nummers 1368, 1369 en 1781 (voor-
heen sectie F, nummer 351) te laten vervallen. 

 
1059315 Algemene dek-

kingsmiddelen 
 Legesverordening 2019 Het college besluit: 

1. de legesverordening 2019 vast te stellen en de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen; 
2. in te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 

1055890 De culturele 
stad 

 Presentatie Ørsted in de stad Het college besluit: 
1. een sponsorovereenkomst -overeenkomstig bijgevoegde tekst- met het Windmolenbedrijf Ør-

sted aan te gaan voor het gratis ter beschikking stellen van een generator ten behoeve van 
de Oranjemolen met inachtneming van de aangegeven  check overeenkomst m.b.t onder-
houdsbepaling. 

2. akkoord gaan met het uitvoeren van enige bouwkundige aanpassingen in de Oranjemolen 
om de presentaties van Ørsted mogelijk te maken en de totale kosten hiervan tot een  bedrag 
van € 4.500,-- (excl. BTW) ten laste brengen van het onderhoudsbudget Oranjemolen. 

 
1052650 Bestuur  Honden op het strand - voorstel tot 

wijziging van de APV 
 
 

Aangehouden voor aanpassing voorstel. 
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1050867 Algemene dek-
kingsmiddelen 

 Subsidieplafonds 2019 
 

Het college besluit: 
1. de subsidieplafonds 2019 vast te stellen conform bijgevoegd overzicht; 
2. het bijgevoegde subsidieprogramma 2019 vast te stellen; 
3. de subsidieplafonds en het subsidieprogramma 2019 ter kennisname te brengen aan de ge-

meenteraad; 
4. het afgeven van de beschikkingen 2019 voor subsidiebedragen lager dan € 10.000 te verda-

gen tot uiterlijk 22 februari; 
5. over te gaan tot publicatie van de subsidieplafonds 2019 en het subsidieprogramma 2019; 
6. in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief; 
7. een tijdig ambtelijk advies af te wachten m.b.t. tijdige heroverweging eventuele gewenste 

aanpassingen subsidies 2020 inclusief de hiertoe benodigde vooraankondigingen in de sub-
sidie beschikkingen. 

 
1053209   Verordening OZB 2019 Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. de verordening OZB 2019 vast te stellen; 
2. de programmabegroting, conform het bijzondere voorschrift van de inspecteur art. 12 traject, 

te wijzigen overeenkomstig de bijgevoegde begrotingswijziging met een vermeerdering van 
de opbrengsten OZB voor 2019 met € 336.000. 

 
1053296   Verordening Parkeerbelastingen 

2019 
Het college besluit de raad voor te stellen: 
de verordening Parkeerbelastingen 2019 vast te stellen 
 

   Overzicht raadsplanning 2019 Conform vastgesteld met aanvulling: 
-Binnenstadsvisie cyclus februari; 
-raadsvoorstel Regio bureau cyclus februari. 
 

   Presentatie organisatieontwikke-
ling raad 6 december 
 

Voor kennisgeving aangenomen. 

1057349 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

 Raamovereenkomst l'escaut – 
Scheldewijk 
 

Het college besluit: 
1. voorliggende Raamovereenkomst grondtransacties (kenmerk 1057350) te sluiten, waarin af-

spraken zijn vastgelegd met l'escaut woonservice over de afname van 200 woonkavels in 
Scheldewijk; 

2. de wethouder Wonen en Volkshuisvesting (S. Stroosnijder) te mandateren voor de onderte-
kening van de raamovereenkomst; 

3. de Gemeenteraad middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief (kenmerk 1057351) hiervan op 
de hoogte te stellen. 

 
1057640 Toerisme en 

economie 
Economische 
ontwikkeling 

Impuls Zeeland: Algemene Verga-
dering van Aandeelhouders dd 12 
december 2018 

Het college besluit: 
- akkoord te gaan met het jaarplan 2019 van de NV Economische Impuls Zeeland (Impuls); 
- akkoord te gaan met de begroting 2019 van Impuls; 
- kennis te nemen van de begroting 2019 van het Investeringsfonds Zeeland; 
- kennis te nemen van de gewijzigde termijn van benoeming van leden van de Raad van 

Commissarissen van Impuls, van drie naar vier jaar; 
- akkoord te gaan met het nieuwe rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen 

van Impuls; 
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- de discussie over een mogelijke indexatie van de bijdrage aan Impuls niet te willen voeren 
tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 12 december 2018 maar 
een voorstel van Impuls af te wachten, dit met ambtenaren te laten (voor)bespreken en dit 
voorstel af te wegen tegen de publieke belangen van deelname van de Gemeente aan Im-
puls; 

- akkoord te gaan met het vergaderrooster 2019, onder de voorwaarde dat Impuls de docu-
menten bijtijds toestuurt; 

- wethouder De Jonge te verzoeken deze besluiten en de in deze nota benoemde aan-
dachtspunten kenbaar te maken tijdens de AvA van Impuls op 12 december 2018. 

 

Informatie: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1059035 Rondvraag 1 11-12-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 

34 van fractie ChristenUnie inzake onveilige situaties bedrijventer-
reinen 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van fractie ChristenUnie inzake onveilige situa-
ties bedrijventerreinen wordt conform vastgesteld met machtiging aanpassing antwoord vraag 3 
portefeuillehouder. 
 

1059740 Rondvraag 2 11-12-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 
34 van fractie Partij Souburg-Ritthem over de politiezorg in het ha-
vengebied Vlissingen-Oost 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van fractie Partij Souburg-Ritthem over de poli-
tiezorg in het havengebied Vlissingen-Oost wordt conform vastgesteld. 
 

1059904 Rondvraag 3 11-12-2018: Declaratie reis- en verblijfkosten wethou-
der Stroosnijder over november 2018 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over november 2018 wordt 
conform geaccordeerd. 
 

1060208 Rondvraag 4 11-12-2018: Declaratie reis- en verblijfkosten burge-
meester Van den Tillaar over november 2018 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over november 
2018 wordt conform geaccordeerd. 
 

1060270 Rondvraag 5 11-12-2018: Declaratie reis- en verblijfkosten wethou-
der De Jonge over november 2018 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over november 2018 wordt 
conform geaccordeerd. 
 

1060591 Rondvraag 6 11-12-2018: Declaratie reis- en verblijfkosten wethou-
der Verhage over september 2018 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over september 2018 wordt 
conform geaccordeerd. 
 

1060616 Rondvraag 7 11-12-2018: Declaratie reis- en verblijfkosten wethou-
der Verhage over oktober 2018 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over oktober 2018 wordt con-
form geaccordeerd. 
 

1060619 Rondvraag 8 11-12-2018: Declaratie reis- en verblijfkosten wethou-
der Verhage over november 2018 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over november 2018 wordt 
conform geaccordeerd. 
 

1060614 Rondvraag 9 11-12-2018: Declaratie reis- en verblijfkosten wethou-
der Reijnierse over november 2018 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over november 2018 wordt 
conform geaccordeerd. 

 
 


