
OPENBARE BESLUITENLIJST 
 

collegevergadering d.d. 21 december 202 

- 1 - 

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

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 14 december 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

1347659 Aantrekkelijke 
stad 

start procedure Koperslagerij, 
Scheldekwartier 

Het college besluit: 
1. voornemens te zijn medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning met de activiteiten 

'handelen in strijd met ruimtelijke regels' en 'bouwactiviteit' voor het mogelijk maken van het project De Ko-
perslagerij; 

2. voornemens te zijn om de aanhouding ingevolge het voorbereidingsbesluit Scheldekwartier 2021 te doorbre-
ken; 

3. in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing behorend bij de aanvraag omgevingsvergunning 'handelen in 
strijd regels ruimtelijke ordening' (bijlage 1347887); 

4. in te stemmen met het opstarten van de planologische procedure en het ter inzage leggen van de ontwerp-
vergunning; 

5. in te stemmen met het opstarten van een procedure hogere geluidwaarde overeenkomstig de Wet geluidhin-
der en het daarbij behorende ontwerpbesluit, zoals opgenomen in bijlage 1348562; 

6. geen exploitatieplan vast te stellen 
7. vast te stellen, dat de vereiste besluiten (de aanvraag omgevingsvergunning, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening en de activiteit bouwen) gecoördineerd kunnen worden voorbereid, zoals bepaald in arti-
kel 3, lid 2, van de 'Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen'; 

8. de Crisis- en Herstelwet van toepassing te verklaren op het project; 
9. de gemeenteraad nader te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief 7(document nummer 

1348276); 
10. indien geen zienswijzen worden ontvangen, over te gaan tot het hierover informeren van de gemeenteraad 

door middel van bijgevoegde tweede raadsinformatiebrief ( documentnummer 1348280) en indien de ge-
meenteraad niet te kennen geeft het besluit aan te willen houden, direct over te gaan tot vergunningverlening. 

 
1328301 Bestuur Verordening nadeelcompensatie 

Vlissingen 2022 
Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. de Verordening nadeelcompensatie Vlissingen 2022 vast te stellen; 
2. de volgende verordeningen gelijktijdig in te trekken: 

a. de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Vlissingen; 
b. de Algemene nadeelcompensatieverordening Vlissingen. 

 
1349464 Bestuur Beslissing op bezwaar Het college besluit: 

het bezwaarschrift conform het advies van de Commissie bezwaarschriften (kennelijk) ongegrond te verklaren. 
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1348543 Sociale sa-
menhang 

Uitvoering Milieueducatie Walche-
ren 2022 tot 2026 

Het college besluit: 
1. milieueducatie onder te brengen bij Terra Maris van 1 januari 2022 tot 1 januari 2026; 
2. de hiervoor benodigde concept-samenwerkingsovereenkomst tussen de 3 Walcherse gemeenten en Terra Ma-

ris (Verseon-nummer 1348548) te ondertekenen; 
3. in te stemmen met een jaarlijkse bijdrage van Vlissingen van € 20.000 op basis van de verdeelsleutel 40-40-20 

(gemeenten Middelburg-Vlissingen-Veere); 
4. gemotiveerd af te wijken van het inkoopbeleid en enkelvoudig onderhands te gunnen aan Terra Maris op grond 

bijgesloten offerte (Verseon-nummer 1348550); 
5. de huidige overeenkomst (Verseon-nummer 1347092) die loopt van 18 mei 2018 tot en met 30 april 2022, met 

wederzijds goedvinden van de andere partijen per 1 januari 2022 te beëindigen. 
 
De burgemeester besluit: 
6. wethouder E. Verhage een volmacht te verlenen voor het ondertekenen van bovengenoemde samenwerkings-

overeenkomst 2022-2026 betreffende de uitvoering van Natuur- en Milieueducatietaken op Walcheren. 
 

1350096 Bestuur Onderzoek naar de verkoop van 
het pand Singel 328 tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 

Het college besluit: 
- kennis te nemen van het onderzoek naar de verkoop van het pand Singel 328 (oud nummer Singel 178) en de 

rol van de Gemeente Vlissingen bij de verkoop van panden van Joodse eigenaren tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog; 

- het onderzoeksrapport te versturen aan mevrouw Pot - Peereboom en daarbij door de burgemeester de vol-
gende reactie kenbaar te maken: 
· afschuw over de wegvoering van onze Joodse burgers en hoe er vervolgens is omgegaan met hun bezit, zo 

ook in het geval van Marcus Peereboom en zijn gezin; 
· te constateren dat er helaas vaak enige onduidelijkheid zal blijven over de roerende en onroerende zaken 

van vermoorde Joodse burgers; 
· te erkennen dat dat de gemeente Vlissingen de door de Duitse bezetter opgelegde verordeningen onverkort 

uitvoerde; 
· dat er gelukkig na de oorlog wel een inspanning gedaan is om aandacht te vragen voor verdwenen Joods on-

roerend goed, maar dat ondanks dat er nog veel onduidelijk is; 
- het onderzoek ook met de Joodse gemeente Zeeland, de Stichting Struikelstenen en de Stichting Joodse Sy-

nagoge te communiceren; 
- naar aanleiding van dit onderzoek contact te zoeken met de andere Zeeuwse gemeenten met de vraag of er 

belangstelling is om gezamenlijk een breder onderzoek uit te laten voeren. 
 

1349659 Aantrekkelijke 
stad 

Definitieve versie Streefbeeld Nol-
lebos-Westduinpark 

Het college besluit: 
1. het op het amendement 'Keuzes maken geeft duidelijkheid' (LPV, PSR) aangepaste, definitieve Streefbeeld 

Nollebos-Westduinpark (Verseon-nummer: 1349886) vast te stellen; 
2. in te stemmen met de verzending van de raadsinformatiebrief (Verseon-nummer 1349716) over de definitieve 

versie van het streefbeeld en de motie 'Geen bebouwing meer' van D66. 
 

1350768 Sociale sa-
menhang 

Regionale Mobiliteitsstrategie Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de reactie van de Wmo-adviesraad van 24 november 2021 op de Regionale Mobiliteits-

strategie; 
2. te reageren op het advies van de Wmo0-adviesraad door middel van het versturen van de bijgevoegde brief 

(Verseon-nummer 1351260); 
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3. de raad voor te stellen, met machtiging definitieve vaststelling raadsvoorstel portefeuillehouder, om: 
1. de Regionale Mobiliteitsstrategie vast te stellen; 
2. uw college opdracht te geven in de uitwerking van de Regionale Mobiliteitsstrategie te waken voor financi-

ele risico's en het belang van de bereikbaarheid in en rondom Vlissingen voorop te stellen; 
3. dit besluit ter kennisname te verstrekken aan de art.12-inspecteur. 

 
1351121 Leefbaarheid Nota bodembeheer inclusief bo-

demkwaliteitskaart voor wegber-
men 

Het college besluit: 
1. de nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland, Actualisatie 

2020, ter inzage te leggen conform de formele voorbereidingsprocedure volgens afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht (inspraak); 

2. de raad, conform bijgevoegd (concept)besluit voor te stellen na de voorbereidingsprocedure de nota vast te 
stellen. 

 
1351131 Leefbaarheid Actualisatie Akoestisch inrichtings-

plan Industrieterrein De Schel-
de/Buitenhaven 2021 

Het college besluit: 
in te stemmen met het ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland tot wijziging van de Beleidsregel 
Zonebeheersysteem Industrieterrein De Schelde/Buitenhaven 2011 gemeente Vlissingen (actualisatie Akoestisch 
Inrichtingsplan). 
 

1348114 Aantrekkelijke 
stad 

Reactie Pilot Toeristisch informa-
tiepunt Vlissingen met verzoek 
heroverweging beëindiging finan-
ciering infopunt 
 

Het college besluit: 
niet in te gaan op het verzoek van ZB om het besluit van 27 juli 2021 om structureel geen toeristisch informatie-
punt te financieren, terug te draaien. 
 
 

1348176 Leefbaarheid Omgevingsvergunning Oranje-
straat 2 t/m 8d (v.m. Willem III-
kazerne)( 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning (nr. 1281553) voor het verbouwen van het 

pand Oranjestraat 2, 4, 6a t/m 6d en 8a t/m 8d (de v.m. Willem III-kazerne); 
2. kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen (nrs. 1349568 en 1349569) op de gepubliceerde ontwerp-

vergunning; 
3. de reacties nr. 1348175 op de ontvangen zienswijzen vast te stellen; 
4. te bepalen dat de ontvangen zienswijzen geen aanleiding vormen om af te zien van het voornemen om mede-

werking te verlenen aan deze aanvraag; 
5. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. 

 
1349820 Leefbaarheid Bezwaar bouwen van een slaap-

kamer en badkamer achter de wo-
ning Singel 260 te Vlissingen 

Het college besluit: 
1. overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften, het bezwaar tegen het bouwen van een 

slaapkamer en badkamer achter de woning Singel 260 te Vlissingen niet ontvankelijk te verklaren; 
2. dit besluit door middel van een brief (Verseon-nummer 1349903) aan bezwaarmaker bekend te maken. 
 

1350310 Leefbaarheid 3e Begrotingswijziging 2022 RUD-
Zeeland 

Het college besluit: 
1. de gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze in te dienen op de 3e begrotingswijziging 2022 van 

de omgevingsdienst RUD-Zeeland; 
2. het ontwerp-raadsvoorstel daarvoor vast te stellen; 
3. via de 1e Bestuursrapportage 2022 in de dekking van de extra uitgaaf van € 15.171 te voorzien. 
 

1350356 Sociale sa- Gunning opdracht Wmo: aanvul- Het college besluit: 
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menhang lende zorg 1. de opdracht 'Wet maatschappelijke ondersteuning: aanvullende zorg' per 1 januari 2022 te gunnen aan 
hoofdaannemers Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken; 

2. de raamovereenkomst en de daaruit voortkomende ontwikkelovereenkomst 'Wmo: aanvullende zorg' vast te 
stellen; 

3. de huidige basisovereenkomst 'Sociaal Domein / Wet maatschappelijke ondersteuning' en deelovereenkomst 
'Wmo Sociaal Domein' per 1 januari 2022 op te zeggen middels een aangetekende brief, en deze per 1 juli 
2022 te beëindigen; 

4. de subsidies voor WVO Zorg Tuinhuis en Odensehuis Walcheren per 1 januari 2023 te beëindigen; 
5. het totale lumpsumbudget voor de opdracht 'Wet maatschappelijke ondersteuning: aanvullende zorg' vast te 

stellen op € 5.355.300 voor de tweede helft van 2022 en dit te dekken uit cluster 6.71 (Maatwerkdienstverle-
ning 18+) van de programmabegroting 2022; 

6. het budget voor de voorzieningen Kortdurend verblijf en Persoonlijke verzorging à € 77.000 voor 2022 en € 
65.000 voor 2023 en verder te dekken uit cluster 6.71 (Maatwerkdienstverlening 18+) van de programmabe-
groting 2022; 

7. met WVO Zorg Tuinhuis en Odensehuis Walcheren in 2022 nadere afspraken te maken over de wijziging van 
de financieringsvorm na beëindiging van de subsidie als bedoeld in dictumpunt 4; 

8. in te stemmen met het O&O-formulier 'Gunning opdracht Wmo: aanvullende zorg'; 
9. Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken middels een bericht op TenderNed te informeren over de gunning 

als bedoeld in dictumpunt 1; 
10. rekening houdend met een opzegtermijn van zes maanden, de huidige zorgaanbieders met wie de basis- en 

deelovereenkomsten Wmo zijn afgesloten middels een aangetekende brief (1350357) uiterlijk vóór 1 januari 
2022 te informeren over de tussentijdse beëindiging als bedoeld in dictumpunt 3; 

11. een vooraankondiging te verzenden aan WVO Zorg Tuinhuis (1350316) en Odensehuis Walcheren 
(1350317) over beëindiging van de subsidie als bedoeld in dictumpunt 4, waarin we vragen uiterlijk 15 februa-
ri 2022 een zienswijze in te dienen over de gevolgen voor de organisatie; 

12. de gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief; 
13. de gemeente Middelburg middels een brief (1350359) te informeren over de tussentijdse beëindiging als be-

doeld in dictumpunt 3; 
14. te reageren op het ongevraagd advies van de Wmo-adviesraad d.d. 1 december 2021; 
15. dit besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur en Provincie Zeeland als 

toezichthouder; 
 
De burgemeester besluit: 
16. wethouder Vader volmacht te verlenen om de raamovereenkomst 'Wmo: aanvullende zorg' te ondertekenen. 

 
1350057 Leefbaarheid Besluit bezwaar Bulk Terminal 

Zeeland 
Aangehouden. 
 

 
1351416 Sociale sa-

menhang 
Regiovisie Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang 2022-
2025 in Zeeland 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de aangescherpte Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Zeeland 

2022- 2025; 
2. de raad voor te stellen de aangescherpte Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Zeeland 

2022- 2025 vast te stellen; 
3. de raad voor te stellen de financiële afspraken zoals opgenomen in de Partnerschapsafspraken 2023-2025 

vast te stellen, inhoudende: 
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a. gezamenlijk regionaal budget voor Beschermd Wonen: de centrumgemeente Vlissingen brengt met ingang 
van 2023 de rijksbijdrage Beschermd Wonen van de centrumgemeente in; 

b. Vlissingen brengt als één de 13 gemeenten in Zeeland vanaf 2023 de rijksbijdrage Beschermd Wonen (op 
basis van het objectieve verdeelmodel) in; 

c. het structureel tekort op de centrumtaken Maatschappelijke Opvang / Vrouwenopvang wordt ook in 2023 en 
verder ten laste gebracht van het regionale budget Beschermd Wonen; 

d. een deel van het regionale budget BW wordt toegekend aan de 13 gemeenten voor de verdere uitbouw van 
de lokale toegang en de versterking van de lokale infrastructuur; 

e. de reserve centrumtaken (ultimo 2022) blijft bij de centrumgemeente Vlissingen en maakt (vooralsnog) geen 
onderdeel uit van de Partnerschapsafspraken 2023-2025; 

f. van de nieuw te vormen reserve centrumtaken (2023 en verder) bepalen de 13 gemeenten gezamenlijk de 
allocatie van de middelen; 

g. er volgen nog risicoanalyses en ontvlechtingsafspraken voor het geval de Zeeuwse solidariteit niet geconti-
nueerd wordt na 2025 of ingrijpend gewijzigd wordt. Deze onderdelen worden toegevoegd aan de Partner-
schapsafspraken 2023-2025; 

h. de raad kennis te laten nemen van het voornemen om in Q1 2022 de Uitvoeringsagenda aan hen toe te 
zenden; 

i. de raad kennis te laten nemen van het onderzoek naar de mogelijkheden om de governance en uitvoering 
inkoop jeugdhulp en beschermd wonen gezamenlijk vorm te geven. Naar verwachting zal zomer 2022 een 
voorstel voor de nieuwe governance aan hen voorgelegd worden; 

4. in te stemmen met het O&O-formulier 'Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2025 in 
Zeeland'; 

5. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud goedkeuring door de art.12-inspecteur en de Provincie 
Zeeland als toezichthouder. 

 
1351163 Sociale sa-

menhang 
2e Begrotingswijziging 2021 CZW-
bureau en programmabegroting 
2022 CZW-bureau 

Het college besluit: 
1. de 2e begrotingswijziging 2021 van het CZW-bureau vast te stellen; 
2. de Programmabegroting 2022 CZW-bureau vast te stellen; 
3. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023, 2024 en 2025; 
4. de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief; 
5. in te stemmen met het O&O- formulier '2e begrotingswijziging 2021 CZW-bureau'; 
6. in te stemmen met het O&O-formulier 'Programmabegroting 2022-2025'; 
7. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur en de Provincie 

Zeeland als toezichthouder. 
 

1344485 Bestuur Kostenbesluit naheffingsaanslag 
parkeerbelasting Vlissingen 2022 

Het college besluit ter vaststelling aan te bieden aan de raad: 
kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting 2022. 
 

1351702 Sociale sa-
menhang 

Subsidieplafonds maatschappelij-
ke opvang en vrouwenopvang 
2022 

Het college besluit: 
1. conform advies van de Stuurgroep CZW-bureau d.d. 1 december 2020 in te stemmen met het indexeren van 

de subsidies maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2022 conform bijgevoegd subsidieprogramma; 
2. conform het advies van de Stuurgroep CZW-bureau d.d. 1 december 2021 de subsidieplafonds en bijbehorend 

subsidieprogramma maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2022 vast te stellen op € 7.287.097 voor 
maatschappelijke opvang en op € 4.443.691 voor vrouwenopvang; 

3. de totale ophoging ad € 261.845 ten laste te brengen van de rijksbijdrage Beschermd Wonen 2022 en te ver-



21 december 2021 
- 6 - 

werken in de 1e begrotingswijziging CZW Bureau 2022; 
4. de gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief; 
5. in te stemmen met het O&O-formulier Subsidieplafonds Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang 2022; 
6. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud goedkeuring door de art.12-inspecteur en de Provincie 

Zeeland als toezichthouder. 
 

1350048 Aantrekkelijke 
stad 

Reactieschrift Definitief ontwerp 
Rooie buurt  

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het definitieve ontwerp voor de herinrichting Rooie buurt; 
2. in te stemmen met het reactieschrift n.a.v. inspraakprocedure definitief ontwerp Rooie buurt. 

 
1349818 Sociale sa-

menhang 
O&O-formulier Leerlingenvervoer 
GGZ 

Het college besluit: 
in te stemmen met het O&O-formulier leerlingenvervoer GGZ. 

 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1351896 Rondvraag 1 21-12-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkos-

ten wethouder Vader over november 2021 
 

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

1351905 Rondvraag 2 21-12-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO 
van 50Plus inzake bericht dat Zilveren Kruis (ZK) het contract en 
relatie verbreekt met het ADRZ 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50Plus inzake bericht dat Zilveren Kruis (ZK) het 
contract en relatie verbreekt met het ADRZ, wordt conform vastgesteld met inachtneming van de 
aangegeven aanpassingen. 

 

 
 


