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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 
Wnd. bestuurssecretaris C.A. Nieuwenhuyzen 
  
Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

   Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van11 september 2018 
 

Aan besluit 1032611 wordt een beslispunt toegevoegd: ”besluit een informatiebrief met 
tijdpad aan de raad te sturen”. 
Besluit 1036886 wordt opgenomen op de geheime besluitenlijst. 
Met deze wijzigingen wordt de besluitenlijst vastgesteld. 
 

1036607 Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Grondexploitaties 
majeure projecten 

Planologische procedure project 
Kop van het Dok 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor het project Kop van het Dok; 
2. de procedure ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning 'handelen in strijd 

regels ruimtelijke ordening' met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op te 
starten; 

3. in te stemmen met de bijgevoegde RIB, waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd 
over de ruimtelijke procedure. 

 
1032936 Gezond en wel  1e begrotingswijziging CZW-

bureau 2018 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2018 van het CZW-bureau; 
2. de gemeenteraad te informeren conform bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 

1032899 Wonen in  
diversiteit 

 Offerte uitvraag woningmarkt- en 
locatieonderzoek Walcheren 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de tekst van de opdrachtformulering voor het woningmarkt- en lo-

catieonderzoek Walcheren, zoals opgenomen in het document met kenmerk 
1032898;  

2. als voorwaarde op te nemen in het onderzoek van bestuurlijke overeenstemming 
over de te hanteren Walcherse woonmilieu typering; 

3. de gemeenteraad te informeren over voorliggend besluit middels bijgevoegde raads-
informatiebrief (kenmerk 1036355). 

4.   dit ervan uitgaande dat er sprake is van 1 bestuurlijk afgedekte opdracht van de vier 
partijen. 

 
834194 Veiligheid  Afwijzing subsidieverzoek dieren-

ambulance 
 

Aangehouden 
 

1037325 Ruimtelijk  
ontwikkelen 

Grondexploitaties 
majeure projecten 

Bouwrijp maken locatie Kop van 
Dok 

Het college besluit: 
- in te stemmen met de resultaten van de aanbestedingsprocedure voor het bouwrijp 

maken van de locatie Kop van Dok; 
- de opdracht te gunnen aan Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke B.V. voor de uit-
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voering van de werkzaamheden ad. € 392.000,-- excl. BTW, conform bijgevoegde op-
drachtbrief; 

- de kosten van deze werkzaamheden ten laste te brengen van de grondexploitatie 
Scheldekwartier. 

 
1033128 Bestuur  Wijkwethouders, wijkverdeling Het college besluit: 

- inhoud te geven aan het wijkwethouderschap binnen de kaders, dat de wijkwethouder: 
 een representatieve functie heeft in de wijk; 
 aanspreekbaar is in de wijk; 
 de wijk regelmatig bezoekt; 
 afstemming heeft met de wijkcoördinator over wat er leeft in de wijk; 
 afstemt met de wijkcoördinator over de inzet van de wijkbudgetten (uitgaven zijn 

ambtelijk, conform het mandatenbesluit, gemandateerd, d.w.z. de uitgaven uit dit 
budget worden gedaan door de beleidsmedewerker wijkgericht werken en de 
wijkcoördinatoren); 

 signalen uit de wijk bespreekt in het college. Indien noodzakelijk wordt een colle-
gevoorstel voorbereid waarop een collegebesluit kan worden genomen en 

 de inhoudelijke portefeuilleverdeling en het collegiaal bestuur in stand houdt. 
- de begrenzing van de verschillende wijken in relatie tot de wijkwethouders vast te stel-

len. 
 

1019888 Gezond en wel  Opdrachtverlening voor de onaf-
hankelijke Vrijwillige Burgeradvise-
ring (VBA)  

Aangehouden 
 
 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1038159 Rondvraag 1 18-09-2018: Beantwoording vragen art. 34 RvO over om-

standigheden op en rond het volkstuincomplex aan de Donkereweg te 
Ritthem 
 

De beantwoording vragen art. 34 RvO  over omstandigheden op en rond het volkstuin-
complex aan de Donkereweg te Ritthem wordt conform vastgesteld. 

1038268 Rondvraag 2 18-09-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wet-
houder Vader voor augustus 2018 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader voor augustus 2018 wordt 
conform geaccordeerd. 

1038331 Rondvraag 3 18-09-2018: beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 
inzake Artikel 34 vragen van Fractie POV mbt situatie in de Gouwestraat 
te Oost-Souburg 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen van Fractie POV 
mbt situatie in de Gouwestraat te Oost-Souburg wordt conform vastgesteld. 
 
 

1038463 Rondvraag 4 18-09-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 
RvO omtrent ontwikkeling Arsenaalplein 
 

Aangehouden 

1036581 Rondvraag 5 18-09-2018 (aangehouden rondvraag 5 11-09-2018): Be-
antwoording vragen art. 34 RvO: olielekkage uit wrak van S.S. Spyros 
Armenakis 

Aangehouden  
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