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Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders J. de Jonge, A. Vader, S. Stroosnijder, J. Elliott 
Gemeentesecretaris M. van Vliet 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
  
 
Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr Programma Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

     
   Openbare besluitenlijst college-

vergadering van 6 maart 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

835513 Wonen in di-
versiteit 

 Besluitvorming bezwaar omge-
vingsvergunning voor de bouw 
van een drijvende steiger op de 
locatie Tweede Binnenhaven-
weg 2 in Vlissingen 

Het college besluit ten aanzien van de bezwaren tegen de verlening van een omgevingsver-
gunning voor een drijvende steiger op de locatie Twee Binnenhavenweg 2 te Vlissingen: 
1. het bezwaar van de heer R.G.J.W. Beuken niet ontvankelijk te verklaren overeenkomstig de 

bij dit besluit behorende ontwerp-brief; 
2. het bezwaar van Rederij Dijkhuizen niet ontvankelijk te verklaren overeenkomstig de bij dit 

besluit behorende ontwerp-brief. 
 

828503 Veiligheid Openbare orde en 
veiligheid 
 

Sociaal calamiteitenplan Aangehouden. 
 

836342 Bruikbaarheid 
van openbare 
ruimte 
 

Kunst en objecten 
in openbare ruimte 

Groot onderhoud Sloebrug Aangehouden. 
 

810252 De culturele 
stad 

Bibliotheek Dienstverleningsplan 2018 Bi-
bliotheek Vlissingen 

Het college besluit: 
1. Akkoord te gaan met het Dienstverleningsplan 2018 Bibliotheek Vlissingen van ZB| Planbu-

reau binnen vastgestelde financiële kaders; 
2. de directie van ZB - overeenkomstig bijgaande conceptbrief - te berichten. 
 

824868 Bestuur  Structurele doorwerking begro-
tingswijzigingen 2017 

Het college besluit: 
De raad voor te stellen de 6e begrotingswijziging 2018 vast te stellen met mandaat portefeuille-
houder vaststelling definitieve raadsvoorstel. 
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829810 De culturele 

stad 
Oudheidkunde en 
museum 

Plan MuZEEum Het college besluit op basis van het bijgevoegde plan aan het MuZEEum beschikbaar te stellen: 
1. Structureel vanaf 1 januari 2019 een totale bijdrage/subsidie van € 221.000 (behoudens in-

dexering) en als volgt te verdelen: 
a. € 130.000 voor de personele kosten gemeentelijk collectiebeheer (historisch); 
b. € 65.000 van de huisvestingslasten van het MuZEEum toe te rekenen aan het gemeente-

lijk collectiebeheer; 
c. € 6.000 voor het beheer (personeel en materieel) van de collectie moderne kunst;  
d. € 20.000 voor het inhoudelijk beheer van het historisch erfgoed (Oranjemolen, Kazemat-

ten en Oostbeer); 
2. de éénmalige bijdrage in 2018 voor verbetering van de depots te bepalen op € 25.000; 
3. de subsidie aan het MuZEEum voor het jaar 2018 met € 8.000 te verhogen voor het reeds in 

dit jaar kunnen uitvoeren van voor het MuZEEum nieuwe taken beheer moderne kunst en 
beheer Oostbeer; 

4. te onderzoeken om de subsidiëring om te zetten in dienstverleningsovereenkomsten voor de 
verschillende onderdelen; 

5. in overleg tussen de gemeente en het MuZEEum aan de hand van de meerjarige onder-
houdsprogramma's jaarlijks na te gaan welke besparende maatregelen (binnen het onder-
houdsbudget) er eventueel kunnen worden getroffen op het gebied van beheer en energie; 

6. na vaststelling de productenraming voor 2018 incidenteel en vanaf 2019 structureel te wijzi-
gen overeenkomstig bijgevoegde begrotingswijziging; 

7. bijgaande brief voor het bestuur/directie van het MuZEEum vast te stellen; 
8. bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen met mandaat portefeuillehouder vaststelling de-

finitieve tekst. 
 

825657 Gezond en 
wel 

Maatschappelijke 
zorg 

Vaststellen onderzoeksrapport 
BMC en verzoek om formatie-
uitbreiding door MWW 
 

Aangehouden. 
 

833797 Gezond en 
wel 

Jeugd Instandhoudingsbijdrage Het college besluit: 
1. Een instandhoudingsbijdrage (Vlissings deel) voor 2017 van € 81.159,- aan Emergis beschik-

baar te stellen op basis van de in deze nota gestelde voorwaarden; 
2. de kosten € 81.159,- in het jaarrekeningresultaat 2017 te verwerken ten laste van de reserve 

sociaal domein; 
3. de intentie uit te spreken deze steun ook in 2018 te willen verlenen (op basis van het dan 

voorliggende resultaat over dat jaar); 
4. in te stemmen met bijgaand O&O formulier en deze voor te leggen aan de Provincie Zeeland 

als toezichthouder. 
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822256 Bestuur  Geluidsvoorschriften Grand Ca-
fé Next, Boulevard Bankert 280 
te Vlissingen 

Het college besluit: 
Het verzoek van Crand Café Next tot verhoging van de geluidsnorm voor de avond- en nachtpe-
riode met 5 dB[A] af te wijzen. 
Wethouder De Jonge neemt niet deel aan beraadslaging en besluitvorming. 
 

     
   OPENBAAR GEWORDEN BESLUITEN: 
     
825017 Gezond en 

wel 
 Verkoop locaties Molenweg 55 

en Van Ginkelstraat 2 aan 
Zeeuwland t.b.v. herontwikke-
ling 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de verkoop aan Zeeuwland van de locaties Molenweg 55 en Van Ginkel-
straat 2, in bouwrijpe staat, voor een bedrag van € 360.000,- ex btw en k.k.; 
2. de projectleider opdracht te geven het onderhandelingsresultaat uit te werken in een koop- en 
ontwikkelingsovereenkomst; 
3. de gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief (kenmerk 827523). 
 

     
824503 De culturele 

stad 
Accommodaties Verkoop gemeentelijke accom-

modatie Van Doornlaan 33b 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het vooroverlegplan van de heer Houmes en van het bijbehorende 

akoestisch onderzoek met betrekking op de gemeentelijke accommodatie Van Doornlaan 
33b; 

2. in te stemmen met verkoop van de gemeentelijke accommodatie aan de Van Doornlaan 33b 
aan dhr. Houmes, voor een bedrag van € 50.000,- k.k. en conform bijgaande koopovereen-
komst; 

3. de verkoopopbrengst (na aftrek verkoopkosten) € 29.800,- als incidenteel voordeel ten gun-
ste van de taakstelling op sport en overige accommodaties 2018 te verwerken; 

4. de begrotingswijziging voor de verwerking (van programma 9 naar programma 2) mee te ne-
men in de 1e kwartaalrapportage 2018; 

5. na verkoop van de accommodatie medewerking te verlenen aan het afwijken van het be-
stemmingsplan t.b.v. het door de heer Houmes beoogde gebruik. 

 
 

Informatie: 

Reg.nr Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
   
837158 Info 1 13-03-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 CU 

inzake risicohonden 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 CU inzake risicohonden wordt conform vastge-
steld. 

838157 Info 2 13-03-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten weth. 
Elliott 02-02-2018 t/m 22-02-2018 
 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten weth. Elliott 02-02-2018 t/m 22-02-2018 wordt geac-
cordeerd. 
 

 
 


