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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 27 november 2018 
 

Bij besluit 1054795 wordt “De Javastraat” toegevoegd. 
Met deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

1054758 Bestuur College van B&W Beslissing op het bezwaarschrift 
van de heer J.A. van der Waal 

Het college besluit: 
- conform het advies van de commissie bezwaarschriften de heer J.A. van der Waal niet 

ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar conform bijgesloten concept beslissing op be-
zwaar; 

- de claim om vergoeding nogmaals af te wijzen en de motivering daarvan uit te breiden 
conform bijgesloten concept afwijzing. 

 
1056430 Gezond en wel  Jaarverslag Wmo-adviesraad Vlis-

singen 2017 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het jaarverslag 2017 van de Wmo-adviesraad; 
2. het jaarverslag 2017 middels een raadsinformatiebrief ter kennis te brengen aan de 

gemeenteraad. 
 

1055148 Wonen in di-
versiteit 

Vastgoedregistra-
tie 

Sluiten convenant basisvoorzie-
ning beeldmateriaal en aangaan 
overeenkomst afname beeldmate-
riaal 

Het college besluit: 
- tot het sluiten van een convenant met andere overheden (gemeenten, ministeries, wa-

terschappen en het Kadaster) om te komen tot een basisvoorziening beeldmateriaal, 
als voorloper van een basisregistratie beeldmateriaal; 

- tot het sluiten van een overeenkomst met het Waterschapshuis voor de afname van 
beeldmateriaal (hoge resolutie luchtfoto's voor de jaren 2019 en 2020, en optioneel 
voor de jaren 2021 en 2022). 

 
De burgemeester besluit: 
- mevrouw J.S. van Egmond (burgemeester van de gemeente Reimerswaal en vice-

voorzitter van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG)) te machtigen om namens de 
gemeente Vlissingen een convenant te ondertekenen met andere overheden (gemeen-
ten, ministeries, waterschappen en het Kadaster) om te komen tot een basisvoorzie-
ning beeldmateriaal, als voorloper van een basisregistratie beeldmateriaal; 

- mevrouw J.S. van Egmond (burgemeester van de gemeente Reimerswaal en vice-
voorzitter van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG)) te machtigen om namens de 
gemeente Vlissingen een overeenkomst te ondertekenen met het Waterschapshuis 
voor de afname van beeldmateriaal (hoge resolutie luchtfoto's voor de jaren 2019 en 
2020, en optioneel voor de jaren 2021 en 2022). 
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1054983 Wonen in di-
versiteit 

 Tekst van de huis-aan-huisbrief 
Bossenburgh 

Het college besluit:  
de tekst van de huis-aan-huisbrief Bossenburgh vast te stellen. 
 

1052571 Toerisme en 
economie 

Economische ont-
wikkeling 

Verzoek BIZ 2019 en verantwoor-
ding BIZ 2017 

Het college besluit: 
- de jaarrekening van de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) 2017 voor kennisge-

ving aan te nemen en daarmee de verantwoording van de Bedrijveninvesteringszone 
(BIZ)-gelden voor 2017 vast te stellen; 

- op verzoek van de VOC ook in 2019 de Bedrijveninvesteringszone (BIZ)-regeling uit te 
voeren (conform afspraken in de Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Vlissingen 
2016-2020). 

 
1042545 Gezond en wel Maatschappelijke 

zorg 
Aanbesteding levering hulpmidde-
len (Wmo) 

Het college besluit: 
1. de aanbestedingsleidraad (bestek) en het programma van eisen vast te stellen; 
2. de nu in onze gemeente uitstaande handbewogen rolstoelen voor incidenteel gebruik 

(de zgn. transportrolstoelen) niet mee te nemen in deze aanbesteding, maar deze bij 
het afsluiten van de nieuwe contracten van leverancier Medipoint over te nemen en te-
gelijkertijd over te dragen aan de gebruikers. 

 
1051329 Gezond en wel  Abonnementstarief Wmo Het college besluit: 

1. bij het vaststellen van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen uit te blijven gaan 
van de maximale variant van het Uitvoeringsbesluit Wmo; 

2. de effecten van de invoering van het abonnementstarief nauwlettend te volgen en 
eventueel bij te stellen via de bestuursrapportage; 

3. de gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief. 
 

1055187 Bestuur  Honden op het strand - antwoord-
brief 

Het college besluit: 
de bij deze nota behorende antwoordbrief vast te stellen. 
 

1058060 Veiligheid  Draaiboek jaarwisseling 2018 - 
2019 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de aanpak jaarwisseling 2018 - 2019; 
2. tot vaststellen van de raadsinformatiebrief jaarwisseling met mandaat definitieve vast-

stelling portefeuillehouder. 
 

1058143 Bestuur  Agenda Overleg Kanaalzonege-
meenten+ 14 december 2018 - 
Gent 

Het college besluit: 
kennis te nemen van de Agenda Overleg Kanaalzonegemeenten+ 14 december 2018 te 
Gent. 
 

1056013 Gezond en wel  College-opdracht Proces voorbe-
reiden en inrichten lokale toegang 
Wmo en Jeugdwet 

Het college besluit: 
1. de collegeopdracht "voorbereiden inrichten lokale toegang Wmo en Jeugdwet" vast te 

stellen; 
2. hiertoe als bestuurlijk opdrachtgever wethouder Albert Vader te benoemen; 
3. hiertoe als ambtelijk opdrachtgever de algemeen directeur Martin van Vliet te benoe-

men; 
4. in te stemmen met het benoemen van een kwartiermaker ter voorbereiding en uitvoe-

ring van het projectplan inrichten lokale toegang Wmo en Jeugdwet binnen de ge-
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meentelijke organisatie; 
5. een externe procesbegeleider aan te stellen ten behoeve van het formuleren van de 

'lokaal gewenste situatie WMO en Jeugdwet"; 
6. in te stemmen met het inhuren van een externe partij voor de doorrekening van het in-

richtingsplan, ingeval de beschikbare interne capaciteit kwaliteit daarvoor ontoereikend 
blijkt; 

7. de OR overeenkomstig te informeren. 
8. de raad onder verwijzing naar eerdere brief via een raadsinformatiebrief te informeren 

met machtiging vaststelling en nemen definitief besluit m.b.t. noodzaak verzending rib 
portefeuillehouder 

 
 
 

  Openbaar geworden:  

1050348 Gezond en wel Sport Benoeming en herbenoeming le-
den Sportraad Vlissingen 
 

Het college besluit: 
- met ingang van 1 juli 2018 de heer R. Maljaars te (her) benoemen als bestuurslid in de 

Sportraad Vlissingen; 
- met ingang van 1 november 2018 mevrouw C. van de Ketterij te benoemen als be-

stuurslid in de Sportraad Vlissingen. 
 

 

Informatie: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1057560 Rondvraag 1 04-12-2018: Beantwoording art. 34 RvO-vragen over plan 

van aanpak illegale bouwwerken Bossenburgh 
 

De beantwoording art. 34 RvO-vragen over plan van aanpak illegale bouwwerken Bos-
senburgh wordt  vastgesteld met inachtneming van de aangegeven aanvulling met mach-
tiging definitieve vaststelling portefeuillehouder. 
  

1058438 Rondvraag 2 04-12-2018: Beantwoording artikel 34 vragen van fractie 
50PLUS inzake jarenlange geluidsoverlast van het toenemende verkeer 
rondom de woningen aan de Sloeweg en Bossenburgh 
 

De beantwoording artikel 34 vragen van fractie 50PLUS inzake jarenlange geluidsover-
last van het toenemende verkeer rondom de woningen aan de Sloeweg en Bossenburgh 
wordt conform vastgesteld. 

1058468 Rondvraag 3 04-12-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 
van fractie LPV over jaarverslag 2016-2017 Regionaal Bureau Leerling-
zaken Walcheren 

De portefeuillehouder wordt gemachtigd  de  beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 
van fractie LPV over jaarverslag 2016-2017 Regionaal Bureau Leerlingzaken Walcheren 
wordt conform vastgesteld. 
 

 
 


