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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 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
Afwezig: wethouder J.L. Reijnierse 
 

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 7 december 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

1345521 Aantrekkelijke 
stad 

Aanpak 'Ontwerp herinrichting 
Boulevards Evertsen en Bankert' 
en beschikbaar stellen voorberei-
dingskrediet 

Het college besluit: 
1. aan te vangen met het ontwerptraject voor de herinrichting van de boulevards Evertsen en Bankert; 
2. in te stemmen met het procesvoorstel om in vier stappen (inventariseren, schetsen, ontwerp, uitwerken) tot 

een inrichtingsplan te komen; 
3. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ad €180.000,- vanuit het krediet 'promenade Boulevard 

Bankert/Evertsen' en dit middels een begrotingswijziging te verwerken in de productraming; 
4. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren met machtiging definitieve vaststelling por-

tefeuillehouder. 
 

1348207 Leefbaarheid Aanwijzingsbesluit gft-
inzamelvoorziening hoogbouw 
(incl. laagbouw zonder vrij achter-
om) 

Het college besluit: 
- de hieronder genoemde locaties op basis van artikel 9 lid 2 van de Afvalstoffenverordening vast te stellen 

voor de gft-inzamelvoorzieningen: 
o Berkenstraat; 
o Wilgenstraat; 
o 2x M.A. van de Puttestraat; 
o Geulstraat; 
o Lekstraat; 
o Doornluststraat; 
o Hudsonstraat; 
o Oranjeplein; 
o Verlengde Kanaalstraat; 

- op basis van de ingediende reacties geen aanpassingen te doen aan de locaties en hierover de indieners te 
informeren. 

 
1344877 Bestuur Aanbieding rapport bureau Beren-

schot naar de verkenning van de 
samenwerking tussen de GGD 
Zeeland, RUD Zeeland en Veilig-
heidsregio Zeeland. 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de conclusie van het onderzoek van bureau Berenschot (Verseon-nummer 1344934) 

dat het geschetste groeiscenario het meest kansrijk is; 
2. het door de drie Algemeen Besturen van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland, de Regionale 

Uitvoeringsdienst Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland uit te werken actieprogramma te beoordelen aan 
de hand van dit groeiscenario; 

3. het rapport van bureau Berenschot onder begeleiding van bijgevoegde raadsinformatiebrief (Verseon-
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nummer 1344946) aan te bieden aan de raad. 
 

1349290 Bestuur Rechtmatigheidsverantwoording 
(voortgang en planning december 
2021) 

Het college besluit: 
de voortgang en aangepaste planning van de rechtmatigheidsverantwoording middels bijgaande raadsinforma-
tiebrief ter kennisname aan de raad te verstrekken met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder. 
 

1338545 Bestuur Openstellen digitale weg bezwaar-
schriften 

Het college besluit: 
1. het Besluit openstellen digitale weg voor het indienen van bezwaarschriften Vlissingen 2022 per 1 februari 

2022 vast te stellen; 
2. de gemeenteraad voor te stellen het Besluit openstellen digitale weg voor het indienen van bezwaarschriften 

Vlissingen 2022 per 1 februari 2022 vast te stellen. 
 
De burgemeester besluit: 
het Besluit openstellen digitale weg voor het indienen van bezwaarschriften Vlissingen 2022 per 1 februari 2022 
vast te stellen. 
 

1340258 Sociale sa-
menhang 

Aankondiging beëindigen van de 
subsidies  

Het college besluit: 
1. de subsidies aan Maatschappelijk Werk Walcheren, Stichting Roat, Stichting Manteling en Emergis Preventie 

per 1 januari 2023 te beëindigen; 
2. de aankondigingsbeschikkingen aan Maatschappelijk Werk Walcheren, Stichting Roat, Stichting Manteling en 

Emergis Preventie vóór 1 januari 2022 te verzenden (nr.1349136, 1349137, 1349138, 1349135); 
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlagen met nr. 1348946 

en nr.1348947; 
4. de gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief (nr.1349717) met machtiging definitieve 

vaststelling portefeuillehouder. 
 

1344778 Aantrekkelijke 
stad 

Convenant Cultuur met gemeenten 
en regioarrangementen 

Het college besluit conform en de burgemeester besluit, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft: 
1. het ‘Convenant Gemeentelijke en Provinciale samenwerking Zeeuwse culturele infrastructuur 2022-2024’ te 

sluiten, zoals in de bijlage (Verseon-nummer 346781) is opgenomen; 
2. de portefeuillehouder Cultuur te machtigen het convenant te ondertekenen. 
 

1344367 Aantrekkelijke 
stad 

Afronding 'verkenningsfase' Visie 
Spuikom en aanvang 'uitwerkings-
fase' 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de afronding van de verkenningsfase voor de Visie Spuikom; 
2. op basis van de bevindingen uit de verkenningsfase in te stemmen met het aanvangen van de uitwerkingsfa-

se van de Visie Spuikom; 
3. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over het afronden van de verkenningsfase 

van de Visie Spuikom. 
 

1349818 Sociale sa-
menhang 

O&O-formulier Leerlingenvervoer 
GGZ 
 

Aangehouden. 
 

1347286 Bestuur Legesverordening 2022 Het college besluit: 
- de legesverordening 2022 vast te stellen en de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen; 
- in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
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1348558 Sociale sa-
menhang 

Samenwerkingsovereenkomst uit-
voering WIZ Fiche Zorg - Kernge-
zondcentra 

Het college besluit: 
1. samen met zorgverzekeraar CZ de verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van drie Kerngezond-

centra in Vlissingen (onderdeel Fiche Zorg - Wind in de Zeilen); 
2. daartoe bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst aan te gaan (Verseon-nr 1349974); 
3. dat de gemeente en CZ hun samenwerking vormgeven middels een in de samenwerkingsovereenkomst in 

het leven geroepen Regiegroep; 
4. de wethouder met portefeuille Sociaal Domein namens de gemeente in deze Regiegroep zitting te laten ne-

men en de wethouder met portefeuille Volksgezondheid aan te wijzen als diens vervanger bij afwezigheid. 
 
De burgemeester besluit: 
De wethouder met portefeuille Sociaal Domein een volmacht te verlenen voor het ondertekenen van bovenge-
noemde samenwerkingsovereenkomst met CZ. 
 

1348739 Sociale sa-
menhang 

Presentatie aanbesteding Wmo Het college besluit: 
kennis te nemen van de presentatie aan het college (1348740) over de aanbestedingsprocedure voor de op-
dracht 'Wmo: aanvullende zorg' die van juli tot en met december 2021 is doorlopen. 
 

1349380 Aantrekkelijke 
stad 

Inzet compensatiemiddelen corona 
t.b.v. lokale cultuur  

Het college besluit: 
1. Corona-compensatie te verlenen aan in de gemeente Vlissingen gevestigde theaters, podia, amateurvereni-

gingen en musea ter dekking van het exploitatietekort 2021 dat als gevolg van de coronacrisis (inkomsten-
derving) is ontstaan tot maximaal 50% van het tekort en voor zover het budget compensatie lokale cultuur 
(septembercirculaire 2021 ad € 150.000) toereikend is; 

2  m.b.t. toekenning van de  afzonderlijke bedragen het college nog een advies ter besluitvorming  aan te bie-
den binnen de kaders die in beslispunt 1 zijn aangegeven en de verplichtingen op te nemen in jaarrekening 
op basis van uitvraag tot eind 1-1-2022; 

3. de uitbetalingen daarna z.s.m. plaats te laten vinden. 
 

1349456 Leefbaarheid Start inspraak concept Participa-
tiebeleid en participatieleidraad 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het concept-participatiebeleid en participatieleidraad; 
2. het concept-participatiebeleid en de participatieleidraad gedurende 4 weken ter inzage te leggen. 
 

 
 

 


