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848738 - Westerscheldetunnel             
De gemeente Terneuzen voert een lobby richting het Rijk om de tol in de Westerscheldetunnel 
af te schaffen. Terneuzen vraagt de steun van Vlissingen en andere Zeeuwse gemeenten bij 
deze lobby. Vlissingen verleent die steun maar vindt dat de lobby een bredere en meer 
regionale insteek moet hebben en dat het moet gaan over de oeververbindingen tussen beide 
zijden van de Westerschelde, met name ook over de verbinding van de havens van Vlissingen-
Oost, Terneuzen en Gent (die samen het internationale havengebied North Sea Port vormen).    
 
1013898 - Proces Kadernota 2019 
Gezien de verkiezingen, het hieruit volgende coalitieakkoord en het te verwachten artikel 12 
rapport is dit een bijzonder jaar. Deze onderwerpen zijn zeer bepalend voor het begrotingsjaar 
2019. Er is onzekerheid over het moment van uitkomen van het artikel 12 rapport over 2017 en 
de coalitieonderhandelingen lopen nog. Daarom adviseert het college de raad geen Kadernota 
voor 2019 op te stellen. 
 
1014138 - Jaarstukken 2017 (zonder controleverklaring) 
De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning & control cyclus. Met het  
opstellen van de jaarstukken 2017 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid.  
De jaarstukken 2017 bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening met Sisa-bijlage en de daarop  
betrekking hebbende controleverklaring. Het resultaat voor bestemming bedraagt afgerond  
€ 15,6 miljoen positief. Via de resultaatbestemming wordt voor een tweetal budgetten in totaal  
voor € 0,4 mln. door het college aangemerkt als budgetoverheveling naar 2018. Daarnaast  
wordt een bestemmingsreserve gevormd voor de frictiekosten van € 0,9 mln. voor  
verplichtingen voor boventallig personeel van de bibliotheek welke niet zijn meegegaan naar de  
Zeeuwse Bibliotheek (ZB) en waar geen ander werk voor is binnen de gemeente. Het resultaat 
 na bestemming bedraagt € 14,4 mln. positief. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene  
reserve. De stand van de algemene reserve na resultaatbestemming bedraagt € 143,3 mln.  
negatief. Het college besluit de jaarrekening 2017 aan de raad aan te bieden. Dit voorstel is  
onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder. 
 
1012462 - Aanvraag afwijking bestemmingsplan Kanaalstraat 10 
De eigenaar van het pand Kanaalstraat 10 heeft op 11 april 2018 - nadat op 3 april 2018 een 
omzettingsvergunning naar kamerverhuur was verleend - een aanvraag ingediend om dit pand 
te mogen gebruiken voor wonen en detailhandel. Tegen het verlenen van de vergunning 
bestaan geen planologische bedenkingen. Het college besluit daardoor de 
omgevingsvergunning te verlenen. 
 
955244 - Beslissing op bezwaren tegen de omzettingsvergunning Amstelstraat 25 te 
Oost-Souburg 
Op 20 september 2017 is een vergunning verleend tot het omzetten van een zelfstandige 
woonruimte in onzelfstandige woonruimten op de locatie Amstelstraat 25 in Oost-Souburg. 
Hierop is bezwaar gemaakt. Het college besluit de bezwaren gegrond te verklaren 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende ontwerp-brieven op advies van de Commissie 
bezwaarschriften en om het besluit van 20 september 2017 te herroepen en opnieuw te 
beslissen op de aanvraag. 
 
848533 -Vaststellen 4e kwartaalrapportage 2017 Porthos 
De 4e kwartaalrapportage 2017 (monitor Q4) van Porthos is ingediend bij de gemeente. Het 
college neemt er kennis van en biedt de kwartaalrapportage aan de gemeenteraad aan. 
 
  



821264 - Koop- en ontwikkelovereenkomst en bestemmingsplan Lammerenburgweg 
Het plan Lammerenburg III bestaat uit een kavel aan de Lammerenburgweg. Op deze kavel 
kunnen maximaal acht woningen gebouwd worden, in dezelfde lijn van de overige bebouwing 
aan de Lammerenburgweg. Dit plan vormt de basis van de grondexploitatie Lammerenburg III. 
Op basis van het bod van Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling B.V. is de voorliggende Koop- en 
ontwikkelingsovereenkomst Lammerenburgweg opgesteld. Het college stemt hiermee in, 
waardoor de overeenkomst ondertekend kan worden. Ten behoeve van deze planontwikkeling 
is ook het beeldkwaliteitsplan en het voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het college 
stemt tevens in met het Beeldkwaliteitsplan en het opstarten van de inspraakprocedures. 
Daarnaast wordt ingestemd met de Notitie vormvrije milieueffectrapportage (m.e.r.)-
beoordeling 'bestemmingsplan Paauwenburg-Groot Lammerenburg’. 
 




