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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 college-
vergadering van 19 maart 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

   Openbare parafenbesluitenlijst 
van 21 maart 2019 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1066504 Wonen in 
diversiteit 

 Aangaan nieuwe overeenkomst 
met Stadsbeheer B.V. voor ver-
lenging applicatie SBA t.b.v. het 
vergunningverlenings- en hand-
havingsproces 
 

Het college besluit: 
af te wijken van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2017 en rechtstreeks een nieuwe overeen-
komst aan te gaan met Stadsbeheer B.V. voor de verlenging van het gebruik van de applicatie 
SBA. 
 

1088742 Gezond en wel  Visitatiecommissie financiële 
beheersbaarheid sociaal do-
mein 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met aanmelden voor de visitatiecommissie ten behoeve van de verbetering van 

de financiële beheersbaarheid in het Sociaal Domein; 
2. de VNG middels bijgesloten brief over de aanmelding te informeren. 

1087788 De culturele 
stad 

Stelpost De 
culturele stad 

Geschil uittreedsom; wel of 
geen bindend advies 

Het college besluit: 
1. niet mee te gaan in een traject van bindend advies ten behoeve van het vaststellen van de 

hoogte van de uitreedsom van de Zeeuwse Muziekschool; 
2. vooralsnog geen keuze te maken voor een externe partij die het onderzoek zal gaan uitvoeren; 
3. de Zeeuwse Muziekschool te informeren door middel van bijgaande brief (verseon 1086550). 
  

1089355 Wonen in 
diversiteit 

 Vrijgeven beschikbaar gesteld 
krediet startersleningen  

Het college besluit: 
het in de begroting 2019-2022 vastgestelde krediet startersleningen van € 300.000 vrij te geven 
en over te maken aan Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 
(SVn) onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van de Verordening Starterslening Vlis-
singen 2019. 
 

1063369 Bruikbaarheid 
van openbare 
ruimte 

 Kapitaalgoederen up to date: 
college opdracht 

Aangehouden  
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1088660 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruimtelijk  
ontwikkelen 

Bestem-
mingsplannen 

Aanvragen omgevingsvergun-
ning t.b.v. planologische afwij-
king voor de realisatie van we-
gen en inrichting van de open-
bare ruimte in Scheldewijk en 
het project De Vesting, deels in 
combinatie met bouwen, starten 
zienswijzenprocedure 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de ontwikkeling van het 

project De Vesting, de aanleg van de aansluitende wegen binnen Scheldewijk en de inrichting 
van de openbare ruimte; 

2. vast te stellen dat het projectafwijkingsbesluit en de omgevingsvergunningen bouwen voor De 
Vesting, gecoördineerd worden voorbereid, zoals bepaald in artikel 3, lid 2 van de Coördinatie-
verordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013; 

3. te starten met de zienswijzenprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Awb, voor de ingediende 
aanvragen omgevingsvergunning voor het realiseren van de onder 1 genoemde projecten; 

4. te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is op de besluiten; 
5. de raad te informeren over de ruimtelijke procedure door middel van bijgevoegde raadsinfor-

matiebrieven (RIB), waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de ruimtelijke procedu-
re, onder het voorbehoud dat geen zienswijzen worden ingediend. 

1071711 Wonen in  
diversiteit 

 Verordening Starterslening ge-
meente Vlissingen 2019 

Het college besluit  conform de raad voor te stellen: 
de "Verordening Starterslening gemeente Vlissingen 2019" vast te stellen onder gelijktijdige in-
trekking van de "Verordening VROM Starterslening 2007". 
 

 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1089297 Rondvraag 1 26-03-2019: Beantwoording schriftelijke vragen ar-

tikel 34 van GroenLinks inzake "Uranium in de Westerschelde" 
 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van fractie GroenLinks inzake “Uranium in de 
Westerschelde” wordt conform vastgesteld. 

1089869 Rondvraag 2 26-03-2019: Declaratieformulier reis- en verblijfkos-
ten wethouder De Jonge over februari 2019 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over februari 2019 wordt ge-
accordeerd.  

1090245 Rondvraag 3 26-03-2019: Beantwoording schriftelijke vragen ar-
tikel 34 van Partij Souburg-Ritthem inzake tekort aan huisartsen 
in Zeeland 

De beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van fractie Partij Souburg-Ritthem inzake tekort 
aan huisartsen in Zeeland wordt conform vastgesteld. 

 
 




