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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 19 februari 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1077827 Bestuur Publiekszaken Managementrapportage Basisregi-
stratie personen (BRP) - Zelfeva-
luatie Gemeente Vlissingen 2018 
 

Het college besluit: 
Kennis te nemen van het jaarverslag Zelfevaluatie BRP en voor gezien te tekenen. 
 

1077231 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

Bestemmings-
plannen 

Voorbereidingsbesluit Baskens-
burg, gedeelte sportvelden 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. Te verklaren, dat, op grond van artikel 3.7, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening, een be-

stemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied Baskensburg, gedeelte sportvelden, 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding met het planidentificatienummer 
NL.IMRO.0718.VBSP02-VG01; 

2. te bepalen, dat het verboden is het gebruik van gronden en bouwwerken, zoals dat bestond 
op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, te wijzigen in een ander gebruik, waar-
onder ook wordt verstaan wijziging in omvang of intensiteit, indien het bij dit besluit aange-
wezen gebied minder geschikt worden voor de verwezenlijking van de bij het in voorberei-
ding zijnde bestemmingsplan te geven bestemming; 

3. te bepalen, dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kunnen afwijken van 
dit verbod, mits het voorgestane gebruik niet in strijd is met het geldende planologische be-
leid c.q. het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan; 

4. te bepalen, dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie. 
 

1074638 Gezond en wel  Eerste begrotingswijziging 2019 
GGD - inzake Rijksvaccinatiepro-
gramma 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. In te stemmen met het beleggen van de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma 

(RVP) bij de GGD Zeeland en opdracht te geven om de wijzigingen in het RVP verder te 
implementeren; 

2. het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), met een brief namens het Alge-
meen Bestuur GGD Zeeland, te informeren dat de Zeeuwse gemeenten de uitvoering van 
het RVP beleggen bij de Jeugdgezondheidszorg GGD Zeeland; 

3. de middelen die via het Gemeentefonds beschikbaar komen voor de uitvoering van het 
RVP, via deze begrotingswijziging structureel op te nemen in de GGD-begroting, op basis 
van de decembercirculaire 2018 en dit te verwerken in de eerste kwartaalrapportage 2019; 

4. GGD Zeeland opdracht te geven om: 
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a. de uitvoering passend binnen de hiervoor beschikbare middelen uit te voeren; 
b. om de precieze uitvoeringskosten in 2019 via een monitoringssysteem in beeld te bren-

gen; 
c. in 2020 te onderzoeken hoe de werkelijke uitgaven zich verhouden tot de beschikbaar 

gestelde middelen. 
 

1071217 Bestuur  Reactie op Rapportage Interbe-
stuurlijk Toezicht 2017 

Het college besluit: 
In te stemmen met bijgevoegde reactie voor de Provincie Zeeland naar aanleiding van de in-
gediende Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2017. 
 

1075442 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

Grondexploita-
ties majeure 
projecten 

Raadsinformatiebrief actualiteiten 
Scheldekwartier 

Het college besluit: 
In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief (docnr. 1071916), waarin de gemeente-
raad wordt geïnformeerd over een aantal actualiteiten in het Scheldekwartier, en deze ter in-
formatie aan de gemeenteraad aan te bieden. 
 

1074290 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

Bestemmings-
plannen 

Ontwerp-wijzigingsplan "Midden-
gebied, eerste planherziening",  
realisatie 15 woningen Koudekerk-
seweg / Berlagestraat 

Het college besluit: 
1. Tot het vaststellen van de antwoordnota (1077831) m.b.t. de inspraakprocedure en het 

vooroverleg op het voorontwerp-wijzigingsplan 'Middengebied, eerste planherziening'; 
2. de insprekers en vooroverleginstanties te informeren over de antwoordnota; 
3. het ontwerp-wijzigingsplan 'Middengebied, eerste planherziening', de ontwerp-

omgevingsvergunning voor de bouw van 14 woningen aan de Koudekerkseweg / Berla-
gestraat en het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden o.g.v. de Wet geluid-
hinder voor wegverkeerslawaai in procedure te brengen. 

 
1076416 Bestuur Verkiezingen Mobiel stembureau Provinciale 

Staten- en Waterschapsverkiezin-
gen 20 maart 2019 

Het college besluit: 
Voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 gebruik te maken 
van een mobiel stembureau op de volgende plaatsen en tijdstippen: 
1. Hogeschool Zeeland 08.00-09.15 uur 
2. De Gouwe Tuyn, Oost-Souburg 09.45-10.45 uur 
3. Nieuw Bachtenpoorte 11:00-12:00 uur 
4. Hogeschool Zeeland 12.15-13.15 uur 
Pauze 
5. Maritiem Instituut de Ruyter 14.15-15.45 uur 
6. Scalda, Edisonweg 16.30-16.45 uur 
Pauze 
7. Hal Albert Heijn XL 17:45-19:30 uur 
8. Woonzorgcentrum Theo  
van Doesburg, dr. Ottestraat  19:45-21:00 uur 
 

1077091 Wonen in di-
versiteit 

 Visie op Huisvesting internationale 
werknemers 2019 

Het college besluit: 
- Om op basis van het criterium 'de mate van ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied 

om complexgewijze huisvesting mogelijk te maken' te kiezen voor scenario 2; 
- de Raad voor te stellen de visie 'Huisvesting internationale werknemers 2019', conform de 

bijlagen met kenmerk 1077095 en 1078802, vast te stellen; 
- de Raad voor te stellen het college op te dragen de visie om te zetten in beleidsregels ten 
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behoeve van de juridische borging en uitvoering; 
- in te stemmen met bijgevoegd persbericht (kenmerk 1078768). 
 

1076536 Toerisme en 
economie 

Economische 
ontwikkeling 

Elektronische meldplicht zeesche-
pen 

Het college besluit: 
- Kennis te nemen van brief 1060287 van het ministerie van Infrastructuur & Water (I&W); 
- akkoord te gaan met het operationele en financiële voorstel van het ministerie van I&W voor 

de periode tot en met 2022; 
- contact op te (laten) nemen met North Sea Port voor het maken van nadere afspraken; 
- brief 1079067 te sturen aan het ministerie van I&W waarin de eerste drie besluitpunten van 

deze nota worden bevestigd. 
 

1076752 Gezond en wel Sport Ondertekening provinciaal sport-
akkoord 

Het college besluit: 
In te stemmen met de ondertekening van het provinciaal sportakkoord door wethouder Reij-
nierse op 7 maart 2019, voorafgaand aan het 30e provinciale sportgala in De Mythe in Goes 
en raad via actieve informatieplicht te informeren. 
 

1077597 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

Bouwgrondex-
ploitatie 

Planontwikkeling Dagelijks Leven 
aan de Verlengde Bonedijkestraat 

Het college besluit: 
In te stemmen met het aangaan van de voorliggende koopovereenkomst ten behoeve van de 
planontwikkeling van Dagelijks Leven aan de Verlengde Bonedijkestraat. 
 

1079490 Bestuur  Collegeopdracht Vernieuwde   
Programmabegroting 2020 

Het college besluit: 
De collegeopdracht "Vernieuwde Programmabegroting 2020" vast te stellen. 
 

1079290 De culturele 
stad 

Accommoda-
ties 

Bestemmingsreserve Revitalise-
ring gemeentelijk accommodatie-
bestand 
 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. Onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder, in te stemmen met de vorming 

van een bestemmingsreserve Revitalisering gemeentelijk Accommodatiebestand; 
2. onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder, in te stemmen met de 7de be-

grotingswijziging 2019 Verkoop gemeentelijke accommodatie Kanaalstraat 56 - 58 (verse-
onnr 1079399); 

3. het college te mandateren om gemaakte frictiekosten m.b.t. het project Revitalisering ge-
meentelijk accommodatiebestand achteraf aan de raad te rapporteren in de bestuursrappor-
tages en jaarrekening om de gemaakte kosten van goedkeuring te voorzien; 

4. de bestemmingsreserve Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand te beëindigen 
gelijktijdig met de evaluatie van het project. 

 
1079454 Wonen in di-

versiteit 
 Reactie Provincie op Walcherse 

woningmarktafspraken naar ge-
meenteraad 

Het college besluit: 
De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (kenmerk 1079463) te informeren 
over het besluit van Gedeputeerde Staten op de actualisatie van de Walcherse woningmarkt-
afspraken met inachtneming van de aangegeven aanpassingen. 
 

1079418 De sociale stad Projecten Soci-
ale Zaken 

Deelname aan de Zeeuwse sa-
menwerking in het kader van een 
ESF-subsidieaanvraag voor pro-
jecten ter bevordering van de ar-
beidsdeelname van statushouders 

Het college besluit: 
De samenwerkingsovereenkomst met de Zeeuwse gemeenten in het kader van de subsidie-
aanvraag AMIF februari 2019 (ESF) te sluiten. 
De burgemeester besluit: 
Wethouder Stroosnijder volmacht te verlenen tot het ondertekenen van de overeenkomst. 
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1074256 Ruimtelijk ont-

wikkelen 
Grondexploita-
ties majeure 
projecten 

Bestuurlijk Ambitiedocument Om-
gevingswet Gemeente Vlissingen 

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen: 
1. Kennis te nemen van het rapport "Bestuurlijk ambitiedocument Omgevingswet" (bijlage 1, 

documentnummer 1079266); 
2. in te stemmen met de volgende ambities ten behoeve van de implementatie van de Omge-

vingswet binnen Gemeente Vlissingen: 
a. Samenwerking: inzet op primaire samenwerking met de regio Walcheren  en ruimte voor 

samenwerking met andere overheden en stakeholders (waaronder Borsele m.b.t. ha-
vengebied); 

b. Participatie: een actieve en open houding om de kwaliteit van de besluitvorming te ver-
groten, met als uitgangspunt een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen overheid en 
samenleving (zowel initiatiefnemers, bewoners als maatschappelijk veld); 

c. Gebieds- en themagerichte aanpak: (complexe) opgaven worden integraal aangepakt, te 
beginnen in gebieden waar we actief zijn; 

d. Werkenderwijs: Anticiperen en experimenteren met de nieuwe instrumenten die de wet 
biedt. Stap voor stap de wet implementeren. We hoeven geen koploper te zijn; 

e. Rol, houding en gedrag: Het aannemen van een andere rol van de gemeenteraad, het 
college en de ambtelijke organisatie. Rolvast blijven acteren waarbij vertrouwen en ver-
volgens loslaten belangrijke aspecten zijn. Sturen als dat nodig is; bij voorkeur op hoofd-
lijnen; 

f. Van buiten naar binnen: Nog meer denken vanuit de klant. Van 'nee-tenzij' schakelen 
naar een houding van 'ja-mits'. Van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie; 

g. Mate van sturing: kritisch zijn op regels en procedures, waarbij een goede balans wordt 
gezocht ten aanzien van het aspect rechtszekerheid en flexibiliteit. 

Met machtiging portefeuillehouder definitieve raadsvoorstel vast te stellen. 
 

1079946 Ruimtelijk ont-
wikkelen 

 Reconstructie Ritthemsestraat,   
direct ten zuiden van viaduct bij 
Oost-Souburg, in de vorm van ro-
tonde 

Het college besluit: 
Een brief te sturen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland over de reconstructie van de Rit-
themsestraat, direct ten zuiden van het viaduct bij Oost-Souburg, in de vorm van een rotonde, 
zulks conform bijgevoegd concept met inachtneming van de aangegeven aanpassing. 
 

1073151 De lerende stad Onderwijshuis-
vesting 

Wijziging verordening voorzienin-
gen huisvesting onderwijs ge-
meente Vlissingen 2019 inclusief 
indexering 2019 

Het college besluit: 
1. In verband met de éénmalige ophoging van 40% van de normbedragen de gemeenteraad 

voor te stellen de 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vlissingen 
2017' in te trekken; 

2. in verband met de éénmalige ophoging van 40% van de normbedragen de gemeenteraad 
voor te stellen de 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vlissingen 
2019' vast te stellen; 

3. als gevolg van de jaarlijkse indexering 2019 de normbedragen in de Beleidsregel bekosti-
ging lokalen bewegingsonderwijs aan te passen; 

4. als gevolg van de indexering 2019 de gemeenteraad voor te stellen het krediet nieuwbouw 
scholen en gymzaal Souburg zuid te verhogen met een bedrag van € 663.000 naar 
€ 10.663.000; 

5. de uit de indexering 2019 voortvloeiende financiële gevolgen m.b.t. het krediet nieuwbouw 
scholen Scheldekwartier af te wegen bij de vaststelling van de kadernota 2020 (dus uit 
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raadsvoorstel halen); 
6. de hierop aangepaste 6e begrotingswijziging 2019 ter instemming aan de gemeenteraad 

voor te leggen. 
 

1078013 De culturele 
stad 

Accommoda-
ties 

Uitvoeringsplan Revitalisering ge-
meentelijk accommodatiebestand 

Het college besluit: 
1. De gebruiker centraal te stellen in het vervolgproces van het project Revitalisering ge-

meentelijk accommodatiebestand; 
2. kennis te nemen van bijgevoegde lijst met huidige gebruikers (verseonnr 1079249); 
3. akkoord te gaan met het in voornoemde lijst per gebruiker opgenomen advies om deze 

gebruiker al dan niet mee te wegen in de bepaling van de benodigde capaciteit; 
4. akkoord te gaan met het zetten van vervolgstappen en voeren van gesprekken met ge-

bruikers die op basis van voornoemde lijst en advies geaccommodeerd worden in een 
gemeentelijke accommodatie (groen, kolom advies) en gebruikers die op termijn elders 
onderdak moeten vinden (oranje, kolom advies); 

5. dat de vervolgstappen en gesprekken komende periode vooral gericht moeten zijn op het 
inzichtelijk maken van de benodigde capaciteit op grond van voornoemde lijst; 

6. deze stappen te zetten volgens bijgevoegd uitvoeringsplan (verseonnr 1079255) met aan-
passing punt 4 op een meer kader beschrijvend algemeen niveau; 

7. voornoemd uitvoeringsplan middels bijbehorende raadsvoorstel (verseonnr 1078017) ter 
vaststelling aan te bieden aan de raad; 

8. in te stemmen met de 2de begrotingswijziging 2019 Personele kosten uitvoeringsplan ac-
commodaties 2019/2020; 

9. de raad onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder middels bijgevoegd 
raadsvoorstel voor te stellen om in te stemmen met de vorming van een bestemmingsre-
serve Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand (verseonnr 1079290); 

10. de raad onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder voor te stellen om in 
te stemmen met de 7de begrotingswijziging 2019 Verkoop gemeentelijke accommodaties 
Kanaalstraat 56 -58 (verseonnr 1079399); 

11. de raad voor te stellen om het college te mandateren om gemaakte frictiekosten achteraf 
aan de raad te rapporteren in de bestuursrapportages en jaarrekening om de gemaakte 
kosten van goedkeuring te voorzien; 

12. de raad voor te stellen om de bestemmingsreserve Revitalisering gemeentelijk accommo-
datiebestand te beëindigen gelijktijdig met de evaluatie van het project. 

 
   Openbaar geworden  
     
1077811 
 
 

Toerisme en 
economie 

Stranden Walchers strandbeheer – uitkom-
sten mediation 

Het college besluit: 
1. de concept  samenwerkingsconvenant strandexploitatie met de gemeente Veere en Water-

schap Scheldestromen vast te stellen met machtiging burgemeester tot definitieve vaststel-
ling en ondertekening met als doel  de beoogde samenwerking inzake strandexploitatie in 
2019  te effectueren; 

2. opdracht te verstrekken aan Stichting Strandexploitatie Veere (SSV), conform offerte 1.0 
dd.09-02-2019, exclusief de intensieve bewaking van het Westduinstrand en de situatie van 
voor 2018 te continueren, dat wil zeggen extensieve bewaking. Hiermee wordt een bedrag 
uitgespaard van € 19.000,- ; 
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3. gebruik te maken van de uitzondering op de aanbestedingsplicht door de opdracht te gun-
nen op basis van een Uitsluitend recht zoals genoemd in de Aanbestedingswet 2012; 

4. dat ter uitvoering van het uitsluitend recht het besluit geplaatst wordt op TenderNed en een 
standstill periode in acht wordt genomen van 20 kalenderdagen. 

5. de uit dit besluit eventueel voortvloeiende extra  personele kosten ad maximaal 
    € 175.000,-- uit de frictiekosten te betalen. 
6. conform het opgestelde actiepunten overzicht de betrokken medewerkers z.s.m. over dit 

besluit te informeren en de OR conform art 25 WOR om advies te vragen 
7. de raad via een raadsinformatiebrief te informeren met machtiging vaststelling portefeuille-

houder. 
 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1079217 Rondvraag 1 26-02-2019: Beantwoording schriftelijke vragen arti-

kel 34 van CDA inzake bouwrijp maken Claverveld en informatie aan 
omwonenden over de genomen verkeersmaatregelen 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van CDA inzake bouwrijp maken Claverveld 
en informatie aan omwonenden over de genomen verkeersmaatregelen wordt conform vast-
gesteld. 
 

1080271 Rondvraag 2 26-02-2019: Beantwoording schriftelijke vragen arti-
kel 34 van SGP inzake 'Muziek Podium Zeeland de underdog van de 
vier podia klassiek op Walcheren?' 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van SGP inzake 'Muziek Podium Zeeland de 
underdog van de vier podia klassiek op Walcheren?' wordt aangehouden. 
 

1080401 Rondvraag 3 26-02-2019: Beantwoording schriftelijke vragen arti-
kel 34 van SGP inzake "Fysiek informatiepunt VVV behouden in Vlis-
singen" 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van SGP inzake "Fysiek informatiepunt VVV 
behouden in Vlissingen" wordt conform vastgesteld. 
 

 
 


