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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 besluitenlijst collegever-
gadering van 8 december 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

1260105 Bestuur Vergoeding stembureauleden Het college besluit: 
tot aanpassing van de vergoeding voor de stembureauleden. 
 

1267012 Sociale sa-
menhang 

Resultaten cliëntervaringsonder-
zoek Wmo 2019 

Het college besluit: 
1. de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo voor kennisgeving aan te nemen; 
2. de raad via een raadsinformatiebrief te informeren. 
 

1265618 Sociale sa-
menhang 

Ongevraagd advies SCW quick 
scan Orionis 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het ongevraagd advies van de Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) inzake de quick 

scan Orionis van onderzoeksbureau Adlasz; 
2. in te stemmen met de bijgevoegde schriftelijke reactie aan de SCW ten aanzien van hun bij beslispunt 1 aan-

gegeven ongevraagd advies en deze brief namens het college aan de SCW te verzenden. 
 

1267601 Sociale sa-
menhang 

Restitutie eigen bijdrage leerlin-
genvervoer tijdens scholensluiting 
voorjaar 2020 

Het college besluit: 
1. in verband met de sluiting van de (speciale) basisscholen vanwege corona, de eigen bijdrage leerlingenvervoer 

voor de periode van 16 maart tot 11 mei 2020 aan ouders terug te betalen; 
2. de desbetreffende ouders door middel van de bijgevoegde brief te informeren hierover en opdracht te geven tot 

terugbetaling met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder. 
 

1266871 Sociale sa-
menhang 

Vaststellen hoofdstuk 'Targets' 
Ontwikkelagenda Sociaal Domein 

Het college besluit: 
1. de inspraakreacties van inwoners en organisaties op de concept-targets van de Ontwikkelagenda Sociaal Do-

mein conform het inspraakschrift te beantwoorden; 
2. de antwoordbrieven aan de Wmo-adviesraad en Sociale Cliëntenraad Walcheren op hun gevraagd advies vast 

te stellen; 
3. de targets van de Ontwikkelagenda Sociaal domein ter kennisname te verstrekken aan de Artikel 12-inspecteur 

en de Provincie Zeeland als toezichthouder; 
4. de raad voor te stellen het aangepaste hoofdstuk 'Targets' van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein vast te 

stellen. 
 

1264216 Aantrekkelijke 
stad 

Vaststelling bestemmingsplan 
Souburg Noord fase 2 & 3 

Het college besluit: 
1. raad voor te stellen om: 

a. het bestemmingsplan Souburg-Noord, fase 2 & 3, ongewijzigd vast te stellen; 
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b. geen exploitatieplan vast te stellen; 
c.  langs elektronische weg en in analoge vorm het bestemmingsplan Souburg-Noord, fase 2 & 3 dat in de be-

standenset met planidentificatie NL.IMRO.0718.BPSouburgNoord-VG01 is opgenomen, vast te stellen; 
d. het beeldkwaliteitsplan fase 2 ongewijzigd vast te stellen; 

2. het besluit hogere waarden voor 24 woningen in fase 2 ongewijzigd vast te stellen; 
3. de Crisis- en Herstelwet van toepassing te verklaren op dit plan. 
 

1267720 Leefbaarheid Communicatiestrategie complex-
gewijze huisvesting internationale 
werknemers 

Het college besluit: 
1. de communicatiestrategie voor kennisgeving aan te nemen; 
2. de verantwoordelijke wethouder te mandateren om namens het college de brieven voor omwonenden over de 

complexgewijze huisvesting voor (inter)nationale werknemers vrij te geven; 
3. het besluit van 15 september 2020 (verseon: 1220583) j.l. na 7 januari 2021 openbaar te maken; 
4. het besluit van 1 september 2020 (verseon: 1222697) j.l. na 7 januari 2021 openbaar te maken. 
 

1267704 Leefbaarheid Mobiliteitsvisie Kenniswerf Het college besluit: 
de mobiliteitsvisie Kenniswerf ‘De Kenniswerf: bereikbaar en mobiel’, vast te stellen. 
 

1264550 Aantrekkelijke 
stad 

Criteria/beoordeling bijdragen uit 
het Steunfonds Cultuur Vlissingen 

Het college besluit: 
1. het "Beoordelingsprotocol ten behoeve van het toekennen van bijdragen uit het Steunfonds Cultuur Vlissingen" 

aan te vullen met de genoemde criteria m.b.t. vermogenspositie en doel behoud infrastructuur en het protocol 
ter definitieve vaststelling college aan te bieden; 

2. de aanvragen aan de hand van dit protocol te laten beoordelen door interne ambtelijke commissie samenge-
steld uit 3 functionarissen met check juiste samenstelling incl financieel deskundige; 

3. toekenningen en eventuele afwijzingen definitief door het college te bepalen op basis van nog nader uit te 
brengen advies; 

4. een bedrag van € 17.000 in het Steunfonds Cultuur Vlissingen te reserveren voor vergoedingen aan jeugd -en 
jongerenorganisaties, zoals scouting en speeltuinen; 

5. subsidieplafond t.b.v. deze regeling vast te stellen op € 368.000. 
 

1265865 Leefbaarheid Samenwerkingsovereenkomst Af-
stemming Zeeuwse Overheden en 
Nutsbedrijven (AZON) 

Het college besluit: 
tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven. 
 
De burgemeester besluit: 
mevrouw mr. M.M.D. Vermue-Vermue, burgemeester van de gemeente Sluis, tevens voorzitter van de Vereniging 
Zeeuwse Gemeenten (VZG), te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Vlissingen 
te ondertekenen. 
 

1266796 Aantrekkelijke 
stad 

Eigendomsoverdracht Tweemas-
ter-Kameleon, Oranjeplein 35 te 
Oost-Souburg 

Het college besluit, en de burgemeester besluit, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft: 
1. de locatie Tweemaster-Kameleon aan het Oranjeplein 35 te Oost-Souburg aan de onderwijsbestemming te 

onttrekken en toe te voegen aan het bestand van de gemeentelijke accommodaties; 
2. tot het aangaan van een gezamenlijke Akte waarin verklaard wordt dat het bevoegd gezag van de stichting Ar-

chipel heeft opgehouden het gebouw en het terrein op de locatie Tweemaster-Kameleon aan het Oranjeplein 
35 te Oost-Souburg voor de school te gebruiken; 

3. In het kader van art. 28 van de "Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vlissingen" te oor-
delen dat het opmaken van een staat van onderhoud achterwege kan blijven; 
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4. voor de administratieve afhandeling en ondertekening van de akte volmacht te verlenen aan de heer M.T.M. de 
Vos van de directie Ruimte & Samenleving. 

 
1267186 Aantrekkelijke 

stad 
Biedingen 2021 van corporaties op 
woonvisie 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van en in te stemmen met de biedingen 2021 van l'escaut en Zeeuwland op de gemeentelijke 

woonvisie (verseon kenmerken 1216936 en 1241917); 
2. beslispunt 1 middels bijgevoegde brieven (Verseon kenmerken 1267182 en 1267183) kenbaar te maken aan 

de corporaties; 
3. in het kader van het WSW borgstelsel, in te stemmen met het bieden van achtervang in het jaar 2021 en 2022 

aan l'escaut woonservice voor € 86,9 mln. aan leningen ten behoeve van investeringen en € 10 mln. aan herfi-
nancieringen; 

4. de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (Verseon kenmerk 1267184) te informeren over de 
biedingen 2021 van l'escaut en Zeeuwland. 

 
1266965 Sociale sa-

menhang 
Subsidieplafonds en subsidiepro-
gramma's Maatschappelijke op-
vang en Vrouwenopvang 2021 

Het college besluit: 
1. de subsidieplafonds en subsidieprogramma's Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2021 vast te stel-

len op € 7.274.685 voor Maatschappelijke opvang en op € 2.536.341 voor Vrouwenopvang, conform de pro-
grammabegroting 2021 CZW-bureau; 

2. het subsidieplafond voor Vrouwenopvang 2021 te verhogen met € 641.220 wegens de extra wettelijke taken 
Vrouwenopvang, waarvoor we in de septembercirculaire 2020 structureel extra middelen ontvangen. Het sub-
sidieplafond Vrouwenopvang 2021 komt daarmee op € 2.536.341 + € 641.220 = € 3.177.561; 

3. de gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief; 
4. het CZW-bureau opdracht te geven om na besluitvorming zo snel mogelijk een 1e begrotingswijziging 2021 

aan te leveren met de reële kosten en baten ten aanzien van de subsidieplafonds en -programma's Maat-
schappelijke opvang en Vrouwenopvang; 

5. in te stemmen met het O&O-formulier 'Subsidieplafonds en subsidieprogramma's Maatschappelijke opvang en 
Vrouwenopvang 2021' ten aanzien van beslispunt 2; 

6. beslispunt 2 te besluiten onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de Provincie 
Zeeland als toezichthouder. 

 
1263413 Aantrekkelijke 

stad 
Herziening bestemmingsplan Bin-
nenhavens en bestemmingsplan 
Kenniswerf-Oost 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Binnenhavens, 1e herziening'; 
2. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Kenniswerf Oost, 1e herziening'; 
3. in te stemmen met het ontwerp beeldkwaliteitplan Kenniswerf ‘De werelden van de Prins Hendrikweg & de Bin-

nenhavens’; 
4. de inspraakprocedure en het vooroverleg met betrokken instanties op te starten voor het voorontwerpbestem-

mingsplan 'Binnenhavens, 1e herziening'; 
5. de inspraakprocedure en het vooroverleg met betrokken instanties op te starten voor het voorontwerpbestem-

mingsplan 'Kenniswerf Oost, 1e herziening'; 
6. de inspraakprocedure voor het ontwerp beeldkwaliteitplan gelijktijdig met het voorontwerpbestemmingsplan op 

te starten; 
7. in te stemmen met het persbericht en dit toe te lichten in het persgesprek met machtiging definitieve vaststel-

ling portefeuillehouder; 
8. geheimhouding op te leggen op bijlage 1267547. 
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1265775 Aantrekkelijke 
stad 

Aandeelhoudersstrategie North 
Sea Port 

Het college besluit: 
- de aandeelhoudersstrategie North Sea Port vast te stellen; 
- raadsinformatiebrief 1267101 met onderwerp "Aandeelhoudersstrategie North Sea Port" te sturen aan de leden 

van de gemeenteraad van Vlissingen. 
 

1260947 Aantrekkelijke 
stad 

Beslissing op bezwaar; besluit tot 
opleggen last onder dwangsom 
wegens bouwen en in stand laten 
bouwwerken Donkereweg 

Het college besluit: 
de door de aangeschrevene in kwestie (hierna: bezwaarmaker 1) bij brief van 5 augustus 2020 en de door zeven 
huurders van de aangeschrevene (hierna: bezwaarmakers 2) bij brief van 17 augustus 2020 ingediende be-
zwaarschriften, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ontvankelijk en gegrond te verklaren en 
het bestreden besluit van 24 juli 2020 in te trekken. 
 

1251610 Bestuur 10e Wijziging Algemene plaatselij-
ke verordening Vlissingen 2013 

Het college besluit: 
de raad voor te stellen de 10e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 vast te stellen. 
 

1262668 Sociale sa-
menhang 

Verordening beslistermijn schuld-
hulpverlening 2021 Orionis Wal-
cheren 

Het college besluit: 
de raad voor te stellen als zienswijze aan het algemeen bestuur van Orionis Walcheren aan te geven in te kun-
nen stemmen met de verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021 Orionis Walcheren.  
 

1266598 Sociale sa-
menhang 

Beantwoording ongevraagd advies 
Sociale Cliëntenraad Walcheren 
inzake problemen minima als ge-
volg van vertraging CAK-facturen 
en aanpassen regeling chronisch 
zieken & gehandicapten (art. 12 
beleidsregel bijzondere bijstand) 
 

Het college besluit: 
- kennis te nemen van het ongevraagd advies van de Sociale Cliëntenraad Walcheren inzake de problemen van 

minima als gevolg van vertraging CAK-facturen en het aanpassen van de regeling chronisch zieken & gehandi-
capten (artikel 12 beleidsregel bijzondere bijstand); 

- de Sociale Cliëntenraad Walcheren een schriftelijke reactie te geven door bijgevoegde conceptbrief te ver-
sturen. 

 

1267079 Sociale sa-
menhang 

Uitvoering motie SP Gratis mond-
kapjes voor minima 

Het college besluit: 
- ter uitvoering van de motie kennis te nemen van de uitwerking van het onderzoek naar het verstrekken van 

gratis mondkapjes aan minima en het initiatief van BS&F om via de Voedselbank Walcheren mondkapjes te 
verstrekken aan minima in de gemeente Vlissingen; 

- de raad hierover te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 

1263529 Leefbaarheid Machinefabriek | Cascoherstel Het college besluit: 
1. het cascoherstel van de Machinefabriek wat betreft realisatie los te koppelen van het besluit over de definitieve 

herbestemming van dit pand; 
2. de raad voor te stellen (raadsvoorstel met docnr. 1263638) het budget cascoherstel Machinefabriek in de 

grondexploitatie Scheldekwartier te verhogen conform de in bijlage nr. 1263617 genoemde bedragen en dit te 
dekken door een verhoging van de verkoopwaarde na cascoherstel op basis van taxatie met de in de geheime 
bijlage nr. 1263617 genoemde bedragen en het restant ter grootte van het bedrag zoals -genoemd in de ge-
heime bijlage nr 1263617- ten laste te brengen van de bestemmingsreserve 'wind in de zeilen'; 

3. na akkoord van de raad, de projectleider Scheldekwartier opdracht geven tot het voorbereiden van het casco-
herstel van de Machinefabriek; 

4. na akkoord van de raad, de Machinefabriek, onder voorwaarden, waaronder in ieder geval de realisatie van 
een parkeergarage, wederom aan marktpartijen aan te bieden; 

5. geheimhouding op te leggen op bijlagen met nummers: 1263617, 1266178, 1266179 en 1267863. 
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1263915 Leefbaarheid Collegeopdracht Routekaart Kli-
maat & Energie 

Het college besluit: 
- tot goedkeuren college-opdracht Routekaart Klimaat & Energie; 
- wethouder Stroosnijder aan te stellen als Bestuurlijk Opdrachtgever. 
 

1268951 Leefbaarheid Draaiboek jaarwisseling 2020-
2021 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de aanpak jaarwisseling 2020 - 2021; 
2. tot het vaststellen van de raadsinformatiebrief jaarwisseling en deze aan de raad te verstrekken. 
 

1257243 Sociale sa-
menhang 

Verordening Wmo en Jeugd 2021 Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. de verordening Wmo en Jeugdhulp 2021 vast te stellen; 
2. de verordening inwerking te laten treden op 1 januari 2021. 
 

1267211 Sociale sa-
menhang 

Beëindiging contract Intervence Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de resultaten van het scenario-onderzoek voor de uitvoering van de GI-functie in 

Zeeland; 
2. kennis te nemen van het besluit van de Bestuurscommissie om de huidige contractering met Intervence te 

beëindigen en voor 2021 met Intervence een overbruggingscontract aan te gaan in welke periode aflopende 
maatregelen jeugdbescherming worden afgerond en doorlopende maatregelen worden overgedragen naar 
een van de 3 andere gecontracteerde GI's; 

3. kennis te nemen van de afspraken met de minister en staatssecretaris om voor de overdracht van jeugdbe-
schermingsmaatregelen van Intervence naar de andere 3 GI's een Plan van Aanpak op te stellen conform de 
adviezen van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd, de Inspectie Justitie & Veiligheid en de Jeugdautoriteit; 

4. in te stemmen met het advies om voor 2021 incidenteel een bedrag van € 1.275.000 beschikbaar te stellen 
voor de overdracht van de maatregelen van de GI-Intervence naar de andere gecontracteerde GI's; 

5. in te stemmen met het voorstel om Intervence aanvullend op de p x q financiering, te ondersteunen in extra 
kosten als gevolg van de toekomstige liquidatie vooralsnog geraamd op € 2.000.000 op Zeeuws niveau; 

6. als voorwaarde voor de ondersteuning een vertegenwoordiging namens gemeenten mee te laten kijken naar 
de uitvoering van de plannen en te beoordelen of het noodzakelijke kosten betreft; 

7. de gemeenteraad te vragen het Vlissingse aandeel voor de overdracht van maatregelen aan de andere GI's 
en de ondersteuning van Intervence beschikbaar te stellen. Omdat in de vastgestelde begroting 2021 al re-
kening is gehouden met een extra instandhoudingsbijdrage van € 229.140 betekent dit voor Vlissingen een 
extra bijdrage van € 416.781 - € 229.140 = € 187.641; 

8. in te stemmen met het O&O-formulier 'Beëindiging Intervence'; 
9. genoemde besluitvorming onder voorbehoud van instemming door de inspecteur artikel 12 en de Provincie 

als toezichthouder; 
10. de portefeuillehouder te machtigen het raadsvoorstel definitief vast te stellen. 

 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1267596 Rondvraag 1 15-12-2020: Declaratieformulier reis- en 

verblijfkosten wethouder Reijnierse over november 2020 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over november 2020 wordt conform ge-
accordeerd. 

1268576 Rondvraag 2 15-12-2020: Declaratieformulier reis- en Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over november 2020 wordt conform 
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verblijfkosten wethouder Verhage over november 2020 
 

vastgesteld. 

1260820 Rondvraag 3 15-12-2020 (was Rondvraag 1 24-11-2020): 
Beantwoording schriftelijke vragen ogv art. 34 RvO van 
SP m.b.t. kamerverhuur en bewoning 
 

De beantwoording schriftelijke vragen ogv art. 34 RvO van SP m.b.t. kamerverhuur en bewoning wordt 
conform vastgesteld. 

1268610 Rondvraag 4 15-12-2020:- Beantwoording schriftelijke 
vragen ogv art. 34 RvO van fracties VVD en SGP inzake 
Stichting Vlissingen binnenstad aan zee 
 

De beantwoording schriftelijke vragen ogv art. 34 RvO van fracties VVD en SGP inzake Stichting Vlissin-
gen binnenstad aan zee wordt conform vastgesteld. 

1268937 Rondvraag 5 15-12-2020:- Beantwoording schriftelijke 
vragen ogv art. 34 RvO van fractie 50PLUS betreffende 
Voedselbanken Nederland en Walcheren m.b.t. weinig 
voedselvoorraad i.v.m. corona 
 

De beantwoording schriftelijke vragen ogv art. 34 RvO van fractie 50PLUS betreffende Voedselbanken Ne-
derland en Walcheren m.b.t. weinig voedselvoorraad i.v.m. corona wordt conform vastgesteld. 

1268998 Rondvraag 6 15-12-2020: Beantwoording schriftelijke 
vragen ogv art. 34 RvO van fracties VVD en SGP inzake 
voorwaarden Van Woelderen m.b.t. Nollebos 

De beantwoording schriftelijke vragen ogv art. 34 RvO van fracties VVD en SGP inzake voorwaarden Van 
Woelderen m.b.t. Nollebos wordt conform vastgesteld. 
 

 
 

 




