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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. Nieuwenhuyzen 
  
Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Product Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

   Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 13 november 2018 
 

Bij het besluit (1048369) over de nieuwjaarsreceptie schrappen, dat het Zeeuwse Orkest een 
muzikale bijlage levert. 
Met deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld. 
 

840157 Bestuur Bestuurlijke 
samenwer-
king 

Wijzigingen in gemeenschappelijke 
regelingen 

Het college besluit: 
- de gemeenteraad een aantal wijzigingen in de gemeenschappelijke regelingen OLAZ, Ori-

onis en Stadsgewestelijke brandweer Middelburg-Vlissingen ter besluitvorming voor te leg-
gen. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op de nota goede samenwerking tussen gemeenten 
en GR'en en de WGR 2015; 

- de gemeenteraad toestemming te vragen om op grond van de bovengenoemde nota 5 ge-
meenschappelijke regelingen te wijzigen. Het betreft de gemeenschappelijke regelingen 
OLAZ, RUD, VRZ, Orionis en SGB. 

 
De burgemeester besluit: 
de gemeenteraad toestemming te vragen om op grond van de bovengenoemde nota 2 ge-
meenschappelijke regelingen te wijzigen. Het betreft de gemeenschappelijke regelingen Ori-
onis en SGB. 
 

1029512 Algemene dek-
kingsmiddelen 

 Bezwaarschrift Stichting KansPlus  Het college besluit: 
1. het bezwaarschrift gegrond te verklaren, het bestreden besluit nr. 775141 / 818652 van 

20 december 2017 in te trekken en een nieuw besluit nemen; 
2. de subsidie in twee jaar te verminderen met in totaal € 1.720; € 860 in 2018 en € 860 in 

2019. 
 

1030779 Bestuur  Onderzoek naar waardering Blauw 
geruite kiel 2018 

Het college besluit: 
- kennis te nemen van 'Een onderzoek naar de waardering van de Blauw geruite Kiel als 

communicatiemiddel van de gemeente Vlissingen'; 
- de column van het college in navolging van het advies in het onderzoek niet te continueren 

op de pagina van de BGK; 
- de rubriek 'Officiële Bekendmakingen' in te korten. 
 

1052841 Gezond en wel  Stand van zaken naar aanleiding 
BMC-rapport over bedrijfsvoering 
Porthos 2016 

Het college besluit: 
kennis te nemen van de notitie ‘stand van zaken BMC-rapport over de bedrijfsvoering Porthos 
2016’ die aan de griffies is toegezonden ten behoeve van de Commissie Regionale Zaken 
Walcheren op 20 november 2018. 
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1053101 Algemene dek-
kingsmiddelen 

Onroerende 
zaakbelasting 

De verordening OZB 2019 Het college besluit: 
1. ter vaststelling aan te bieden aan de raad de verordening OZB 2019; 
2. de programmabegroting, conform het bijzondere voorschrift van de inspecteur, te wijzigen 

overeenkomstig de bijgevoegde begrotingswijziging met een vermeerdering van de op-
brengsten OZB voor 2019 met € 336.000. 

 
1009969 Toerisme en 

economie 
Economische 
ontwikkeling 

Verordening Winkeltijden Vlissin-
gen 2019 

Het college besluit: 
- in te stemmen met het voornemen om een nieuwe Verordening Winkeltijden Vlissingen 

2019 in procedure te brengen; 
- in te stemmen met het te volgen communicatie-traject om het voornemen kenbaar te maken 

aan belanghebbenden. 
 

1013314 Bruikbaarheid 
van openbare 
ruimte 

Geluidshinder 
bestrijding 

geluidsklachten verkeerslawaai 
Sloeweg 

Het college besluit: 
1. in 2020 en 2021 het wegdek van de Sloeweg tussen de Sloebrug en de rotonde bij Bossen-

burgh vervroegd te voorzien van stilasfalt; 
2. verkeerstellingen op de betreffende delen van de Sloeweg uit te laten voeren, ook in de 

zomermaanden en tevens daarbij de snelheid van de passerende voertuigen te laten regi-
streren; 

3. onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijkheden voor het nemen van maatregelen en 
hiervoor offertes aan te vragen;  

4. de Provincie te verzoeken een bijdrage te leveren, zowel financieel als inhoudelijk, aan het 
onder punt 3 genoemde onderzoek; de resultaten van de onder 2 en 3 genoemde onder-
zoeken met de Provincie te bespreken en een separaat besluit te nemen over het al dan 
niet realiseren van voorzieningen; 

5. de bewoners over dit besluit te informeren via de wijkraad. 
 

1053261 Bereikbaarheid  De verordening Parkeerbelastin-
gen 2019 

Het college besluit: 
ter vaststelling aan te bieden aan de raad de verordening Parkeerbelastingen 2019. 
 

1033544 Toerisme en 
economie 

Economische 
ontwikkeling 

Concept-visie Vlissingen binnen-
stad aan zee 2022 

Het college besluit: 
- de concept-visie 'Vlissingen, binnenstad aan zee 2022' vrij te geven voor inspraak tot en 

met 11 januari 2019; 
- een raadsinformatiebrief te verzenden naar de gemeenteraad. 
 

1049572 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

Bouwgrond-
exploitatie 

Grondprijzen 2019 Het college besluit: 
1. in te stemmen met de grondprijzen 2019; 
2. de raad voor te stellen de grondprijzen 2019 vast te stellen. 
 

1053391 Gezond en wel  presentatie Evaluatie Pentekening 
voor de Commissie Regionale Za-
ken Walcheren 

Het college besluit: 
kennis te nemen van de presentatie ‘Evaluatie Pentekening: Spanning tussen visie en realiteit’ 
die wordt verstrekt aan de gemeenteraadsleden ten behoeve van de Commissie Regionale 
Zaken Walcheren op 20 november 2018. 
 

1034674 Bruikbaarheid 
van openbare 

Riolering Gemeentelijk Rioleringsplan Vlis-
singen 2018-2021 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het concept Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2021; 
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ruimte 2. het concept GRP aan te bieden aan de gemeenteraad ter vaststelling; 
3. bijgevoegd persbericht te plaatsen. 
 

1051159 Bruikbaarheid 
van openbare 
ruimte 

Milieustraat Verhoging voorschot ver-
marktingsvergoeding 2018 

Het college besluit: 
overeenkomstig het besluit van het Algemeen Bestuur (AB) O.L.A.Z. een brief te sturen aan 
de Begeleidingscommissie Raamovereenkomst Verpakkingen voor het structureel verhogen 
van de vergoeding voor vermarkting van plastics. 

1051427 Gezond en wel Maatschappe-
lijke zorg 

Zienswijze op het rapport ‘Van A 
naar B met Doelgroepenvervoer’ 
van de Rekenkamer 

Het college besluit: 
de Rekenkamer een brief met een zienswijze op het rapport ‘Van A naar B met Doelgroepen-
vervoer’ te zenden (brief met reg.nr. 1051414). 
 

1051960 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

Stelpost 
Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Nollebos/Westduin - participatie-
proces opstelling integraal streef-
beeld  

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de collegeopdracht Nollebos/Westduin (bijlage 1053116) op grond van 

de uitgangspunten van Projectmatig werken. Hierbij maakt het participatieproces – voor het 
opstellen van een integraal streefbeeld van het plangebied - onderdeel uit van de college-
opdracht. 

2. de gemeenteraad over dit participatieproces door middel van een brief te informeren. 
3. dat ze na iedere fase besluit hoe gecommuniceerd wordt met de raad. 
 

1047995 Gezond en wel  Eerste begrotingswijziging 2018 
GR GGD - Veilig Thuis 

Aangehouden 
 
 

1046522 Bestuur  Financiële verordening gemeente 
Vlissingen 2019 ex artikel 212 
Gemeentewet  

Het college besluit: 
De raad voor te stellen tot: 
1. het vaststellen van de financiële verordening 2019 gemeente Vlissingen ex art 212 van de 

gemeentewet; 
2. het intrekken van de Verordening voor het financiële beleid en beheer gemeente Vlissingen 

2012; 
3. het laten evalueren van deze nieuwe verordening aan het einde van deze raadsperiode 

(begin 2022). 
 
Alvorens dit te doen, de nieuwe verordening ter kennisname aan de huidige audit commissie  
aan te bieden. 
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Informatie: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1053718 Rondvraag 1 20-11-2018 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 

wethouder Vader over oktober 2018 
 

Het college stelt het declaratieformulier van Wethouder Vader vast met de opmerking dat er 
de ontbrekende reden dienstreis wordt toegevoegd. 

1053204 Rondvraag 2 20-11-2018: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 
34 van fractie POV inzake rotonde Sloeweg - Weyevlietweg 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van fractie POV inzake rotonde Sloeweg – 
Weyevlietweg wordt conform vastgesteld. 
 

1054145 Rondvraag 3 20-11-2018 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Reijnierse over juli 2018 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over juli 2018 wordt con-
form geaccordeerd.  

1054164 Rondvraag 4 20-11-2018 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Reijnierse over augustus 2018 
 

Het college stelt het declaratieformulier van wethouder Reijnierse vast en besluit een brief te 
sturen met de uitleg van het te laat insturen van enkele formulieren. 

1054173 Rondvraag 5 20-11-2018 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Reijnierse over september 2018 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over september 2018 
wordt conform geaccordeerd. 

1054177 Rondvraag 6 20-11-2018 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Reijnierse over oktober 2018 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over oktober 2018 wordt 
conform geaccordeerd. 

 
 


