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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 20 maart 2018 
 

Bij punt 2 van nr. 825657 - Vaststellen onderzoeksrapport BMC en verzoek om formatie-
uitbreiding door MWW – wordt de tekst: ‘2. MWW opdracht te geven in 2018 met een plan te ko-
men hoe de door BMC uitgebrachte adviezen geïmplementeerd gaan worden’. 
Overigens wordt de besluitenlijst vastgesteld. 
 

837779 Toerisme en 
economie 

Transacties onroe-
rende goederen 

Aanvraag incidentele subsidie 
ZLM tour  

Het college besluit: 
aan de Wielerstichting Arjaan de Schipper Trofee een incidentele subsidie van € 1.000,- te verle-
nen. 
 

837838 Bestuur Bestuurlijke sa-
menwerking 

VNG Informatie - Interbestuur-
lijk Programma 

Het college besluit: 
- kennis te nemen van de informatie van de VNG over het onlangs op landelijk niveau afgesloten 

Interbestuurlijk Programma (IBP); 
- samen met de andere Zeeuwse overheden te kijken naar de voor Zeeland en Vlissingen rele-

vante punten van het IBP conform de afspraken aan de Tafel van 15 van 6 maart 2018. 
 

838136 Bestuur  Memo artikel 12 inspecteur in-
zake "Voorgestelde sanering 
algemene reserve Vlissingen" 

Het college besluit: 
in te stemmen om bijgaande raadsinformatiebrief (838117) inzake memo "Voorgestelde sanering 
algemene reserve gemeente Vlissingen" (838132) aan de gemeenteraad te versturen. 
 

838724 Bestuur  Definitief verslag tripartiet over-
leg 8 februari 2018 

Het college besluit: 
kennis te nemen van het verslag tripartiet overleg 8 februari 2018. 
 

836079 Bestuur College van B&W Beslissing op bezwaarschrift 
gericht tegen het gedeeltelijk 
niet verstrekken van informatie 
op grond van de Wet open-
baarheid van bestuur 
 

Het college besluit, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie: 
- de motivering van het besluit te verbeteren; 
- het bezwaarschrift ontvankelijk maar ongegrond te verklaren; 
- het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 
 

839287 Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Bestemmingsplan-
nen 

Principebesluit planologische 
medewerking realisatie woning 
in schuur Irenestraat 2G 

Het college besluit: 
in principe planologische medewerking te verlenen aan de verbouw en ingebruikname van een 
bestaande schuur op het perceel Irenestraat 2G in Oost-Souburg t.b.v. de realisatie van een wo-
ning. 
 

839582 De lerende 
stad 

 Ondersteuningsplan Kind op 1 Aangehouden. 
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839373 Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Bestemmingsplan-
nen 

Vaststellen hogere grenswaar-
den Wet Geluidhinder Edison-
park 

Het college besluit: 
1. aan de ingediende zienswijzen, voor zover ontvankelijk, niet tegemoet te komen, overeenkom-

stige het gestelde in de bijgevoegde antwoordnota; 
2. hogere waarden industrielawaai voor de geluidsgevoelige bestemmingen op het Edisonpark 

vast te stellen volgens bijgevoegd besluit; 
3. de indieners van de zienswijzen te informeren volgens bijgevoegde conceptbrief; 
4. het besluit te publiceren in het GVOP, de Faam en de Nederlandse Staatscourant; 
5. de brief van VenK volgens bijgaande conceptbrief te beantwoorden; 
6. de raad volgens bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over dit besluit. 
 

830374 Bestuur Burgerparticipatie Evaluatie ontwikkeling wijk-
plannen Bossenburgh en 
Paauwenburg 

Het college besluit: 
- kennis te nemen van de evaluatie van de ontwikkeling van de wijkplannen; 
- kennis te nemen van de ambtelijke werkwijze die deze manier van werken borgt; 
- de raad door middel van een RIB (mandaat vaststelling portefeuillehouder) te informeren en de 

evaluatie mee te geven aan nieuwe college. 
 

836783 De culturele 
stad 

 Vaststelling bijdragen uit het 
festival fonds  

Het college besluit: 
1. de Beoordelingsmatrix festival 2019 definitief vast te stellen; 
2. akkoord te gaan met de uitkomsten van de beoordeling en de op basis hiervan berekende bij-

dragen voor het jaar 2019 vast te stellen op: 
a. € 68.000 voor het Bevrijdingsfestival; 
b. € 62.000 voor het festival Onderstroom; 
c. € 70.000 voor het festival Film by the Sea; 

3. akkoord te gaan met het in het jaar 2018 - ter overbrugging van het verschil met het voor het 
jaar 2019 vastgestelde bedrag - beschikbaar stellen van een extra subsidie tot een bedrag van: 
a. € 15.000 aan de Stichting Cultuurwerf; 
b. € 50.000  aan de Stichting Film by the Sea; 

4. de Stichting Cultuurwerf en de Stichting Film by the Sea te informeren via bijgaande brieven; 
5. het subsidieplafond 2018 voor Kunst en Cultuur te verhogen van € 485.000,- naar € 550.000,- 

met toepassing van artikel 8,lid 2, sub a van de Algemene Subsidieverordening Vlissingen 
2012; 

6. de kosten in 2018 van de éénmalige bijdrage aan de stichting Cultuurwerf en de stichting Film 
by the Sea samen € 65.000 te dekken vanuit het incidenteel voordeel van de eerder behaalde 
bezuiniging van de bibliotheek in 2018; 

7. de productenraming 2018 te wijzigen overeenkomstig bijgevoegde begrotingswijziging college 
2018; 

8. de raad informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief met mandaat portefeuil-
lehouder definitieve vaststelling brief. 

 
817360 Ruimtelijk 

ontwikkelen 
Bouwgrondexploi-
tatie 

Claverveld; definitief steden-
bouwkundig plan fase 1 

Het college besluit: 
in te stemmen met het definitief stedenbouwkundigplan Claverveld fase 1. 
 

834553 Toerisme en 
economie 

Economische ont-
wikkeling 

Participatie gemeente Vlissin-
gen in Bestuurlijk Platform Vis-
serij 

Het college besluit: 
- om opnieuw te gaan participeren in het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV); 
- het BPV hiervan per brief 838461 op de hoogte te stellen; 
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- de gemeenteraad per brief 836513 hierover te informeren. 
- daarmee tevens uitvoering te geven aan de moties behoud pulsvisserij d.d. 21 september 2017 

en 15 maart 2018 en deze als afgerond te beschouwen. 
 

836610 Bereikbaar-
heid 

Parkeren Nota parkeernormering Vlissin-
gen 

Het college besluit: 
1. akkoord te gaan met de Nota Parkeernormering Vlissingen conform bijlage 836650; 
2. de Nota Parkeernormering Vlissingen te vertalen in het ontwerp-paraplubestemmingsplan par-

keernormering (bijlage 836651) en dit ontwerp-bestemmingsplan in procedure te brengen. 
 

835433 Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Stelpost Ruimtelijk 
ontwikkelen 

Raadsinformatiebrief Nollebos / 
Westduin - proces en tijdpad 
opstelling integraal streefbeeld 

Het college besluit: 
de portefeuillehouder te mandateren de raad via een raadsinformatiebrief te informeren dat vanuit 
college in deze fase uitkomst coalitieonderhandelingen afgewacht wordt alvorens het vervolgpro-
ces verder uitgewerkt wordt. 
 

838061 Bestuur College van B&W Afwijzen aansprakelijkstelling 
en verzoek om een overleg 
over een minnelijke regeling 
van AKD Advocaten namens 
Rederij Dijkhuizen 

Het college besluit: 
- om iedere aansprakelijkheid af te wijzen; 
- om het verzoek om een overleg over een minnelijke regeling af te wijzen; 
- om AKD Advocaten hierover te informeren door middel van de aan deze nota toegevoegde 

concept-antwoordbrief. 
 

840840 Gezond en 
wel 

Jeugd Zeeuwse crisis- en interventie-
dienstverlening jeugd buiten 
kantoortijden 

Het college besluit: 
- in te stemmen met de opdracht aan het samenwerkingsverband van Juvent, Intervence en Vei-

lig Thuis om vanaf 1 april 2018 bereikbaarheid en beschikbaarheid buiten kantoortijden voor 
crisisinterventie jeugd te regelen; 

- de nieuwe opzet per oktober 2018 te evalueren; 
- op basis van de Zeeuwse verdeelsleutel een bedrag van € 26.749,- structureel en een bedrag 

van € 1.114,- eenmalig (2018) beschikbaar te stellen om te starten met een eenvoudige vorm 
van de bereikbaar- en beschikbaarheidsdienst 0-23 jaar en de kosten ten laste van het budget 
Jeugd Zorg In Natura (ZIN) te brengen. 

 
 

Informatie: 

Reg.nr Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
840535 Info 1 27-03-2018: Beantwoording schriftelijke vragen art. 34 fractie 

CDA inzake Arsenaalplein e.o. 
 

Aangehouden. 
 

840692 Info 2 27-03-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wet-
houder Vader 10-01-2018 t/m 18-01-2018 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader 10-01-2018 t/m 18-01-2018 wordt 
geaccordeerd. 
 

840702 Info 3 27-03-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wet-
houder Vader 01-02-2018 t/m 15-02-2018 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader 01-02-2018 t/m 15-02-2018 wordt 
geaccordeerd. 
 

840898 Info 4 27-03-2018: Raadsplanning versie maart 22-3 -2018  De raadsplanning versie maart 22-03-2018 wordt aangepast m.b.t.: 
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- ambitieniveau gemeente-archief 2 maanden later; 
- vaststellen onderzoeksopdracht rapport BMC formatie uitbreiding MWW staat er dubbel op; 
- begroting Veiligheidsregio en 1e begrotingswijziging Orionis in mei inplannen; 
- bouwplanontwikkeling Galgeweg 9a in mei-cyclus; 
- aandachtspunt financiële gevolgen uitvoering WMO en Jeugd 2019 al meenemen bij opstellen 

Kadernota; 
- cyclus: juli raad splitsen inhoudelijke punten en jaarrekening/kadernota (bv week eerder): 

check op planning. 
   

 
 




