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Vastgesteld op 25 juni 2019 

 

1070653 - Claverveld; aanvang uitwerking fase 2 
De ontwikkeling van Claverveld fase 1 gaat voortvarend. Het college besluit om de uitwerking 
van Claverveld fase 2, ten behoeve van de realisatie van 74 woningen in het hogere segment, 
aan te vangen. De 2e fase wordt ontwikkeld als een Walcherse, duurzame woonwijk. Er worden 
op dinsdag 2 juli tussen 15.30-17.30 uur en 18.30-20.00 uur meedenkbijeenkomsten 
georganiseerd op de bouwlocatie om omwonenden en belangstellenden te laten participeren in 
de planvorming. Er wordt gestreefd naar het aanvangen van de realisatie in de eerste helft van 
2021. 
 

1108581 - Raadsinformatiebrief Opleiding Vrijwillige Burgeradviseur 
De raad heeft tijdens de besluitenraad van 11 april 2019 een vraag gesteld over het moment 
waarop de training voor de vrijwillige burgeradviseur (VBA) plaatsvindt. De raad wordt hierover 
aan de hand van een raadsinformatiebrief geïnformeerd. 
 

1108820 - Rioolkrediet 2019 
De gemeenteraad heeft de begroting 2019 vastgesteld. Ter effectuering van het raadsbesluit 
wordt voorgesteld dat het college kredieten beschikbaar stelt voor de uitvoering van 
werkzaamheden. De werkzaamheden zijn integraal afgestemd binnen de beheerdisciplines en 
in overleg met het ingenieursbureau opgesteld. Het college stelt kredieten beschikbaar voor het 
beheer van riolering voor een bedrag van € 4.929.000. 
 

1103140 - Jaarrekening en jaarverslag RUD-Zeeland 2018 
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD-Zeeland heeft de 
jaarrekening en het jaarverslag 2018 vastgesteld. Het college neemt de jaarrekening en het 
jaarverslag 2018 voor kennisgeving aan en verwerkt het eenmalige voordeel van € 2.974 via 
de 2e bestuursrapportage 2019 in de begroting 2019. 
 

1109694 - Uitwerking onderzoek Van Montfoort naar de GI-functie in Zeeland 
Naar aanleiding van het Bestuursakkoord over Intervence van februari 2019 is door Bureau 
Van Montfoort onderzoek gedaan naar het borgen van de continuïteit van de 
jeugdbescherming en jeugdreclassering in Zeeland. Over het resultaat van dit onderzoek is in 
de Bestuurscommissie Jeugdhulp Zeeland overeenstemming bereikt over de 
oplossingsrichting, de planning van het vervolgtraject en de financiële gevolgen. Deze 
aspecten worden beschreven in een memo dat voor alle Zeeuwse gemeenteraden is 
opgesteld. Het college stemt in met dit vervolgproces onder het voorbehoud dat de Artikel 12-
inspecteur en de provincie hieraan nog hun goedkeuring moeten geven. 
 

1104556 - Verzoek financiering huisvesting vakantiedokter 
De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCO) heeft het initiatief genomen voor een 
vakantiedokter op Walcheren. In de maanden juli en augustus 2019 werkt er een 
vakantiedokter vanuit praktijk De Getijden (naast ADRZ Vlissingen). De Walcherse gemeenten 
is gevraagd om een financiële bijdrage te leveren aan deze pilot. Volgens de Algemene 
Subsidieverordening Vlissingen 2018 (ASV) is de aanvraag tot financiering niet tijdig en niet op 
de juiste wijze ingediend. Het college besluit daarom het subsidieverzoek niet in behandeling te 
nemen. Het college vindt het wel een goed initiatief en de aanvraag is daarom wel inhoudelijk 
bekeken. Het organiseren van de huisartsenzorg is echter geen taak van de gemeente. 
Bovendien speelt het probleem van de toeloop van toeristen bij de huisartsen op Walcheren 
vooral in de gemeente Veere. Ook op inhoudelijke gronden zouden we het verzoek voor een 
financiële bijdrage afwijzen. 
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1096312 - Bestemmingsplan Westduin, 1e wijziging – aanwending ontvangen 
vereveningsbijdrage van 3 slaapstrandhuisjes op Westduinstrand 
Het college besluit om de ontvangen vereveningsbijdrage van in totaal € 7500 voor de 
realisering van 3 slaapstrandhuisje uit 2013 aan te wenden voor de kwalitatieve verbetering 
van de trap tot het Westduin strand. Het restant van € 275 wordt gebruikt voor het aanschaffen 
van een speeltoestel voor op het strand. De eigenaar van het strandpaviljoen Kon Tiki heeft de 
trap onlangs al kwalitatief verbeterd. Het bedrag wordt dan ook aan de eigenaar uitgekeerd. 

1108356 - Sociaal plan RUD-Zeeland in verband met overdracht milieutaken naar 
DCMR te Schiedam 
Met ingang van 1 oktober 2019 moet de RUD-Zeeland de uitvoering van de milieutaken voor 
de grote en zware bedrijven (zgn. BRZO categorie) overdragen aan de omgevingsdienst 
DCMR te Schiedam. Deze overdracht is verplicht en vindt op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht plaats. Met de overdacht van de milieutaken vindt ook een 
overdacht van RUD-personeel naar de DCMR plaats. Voor deze overdracht is een sociaal plan 
opgesteld. Het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland stelt het algemeen bestuur voor het 
sociaal plan vast te stellen. In het bestuurlijke voorstel ontbreekt echter het overzicht van de 
financiële consequenties en van de dekking. Het college besluit daarom om niet met dit 
voorstel in te stemmen, omdat de financiële consequenties van de uitvoering van het sociaal 
plan nog niet bekend zijn.  
 

1108696 - Meicirculaire gemeentefonds 2019 
De meicirculaire 2019 heeft in 2019 een negatief effect van € 0,7 miljoen op het 
begrotingssaldo. Dit geldt eveneens voor de ontwikkeling van het begrotingssaldo van 2020 t/m 
2023 met een negatief effect van € 1 miljoen in 2020 tot € 2,1 miljoen in 2023. 
Van alle mutaties in de meicirculaire wordt een raadsvoorstel gemaakt voor de verwerking in 
de Programmabegroting. Het college neemt kennis van de financiële effecten naar aanleiding 
van de meicirculaire 2019 en informeert de gemeenteraad daarover. 
 

1108884 - Voorlopig stedenbouwkundig plan Souburg- Noord fase 2 
De laatste woningen van Souburg-Noord fase 1 worden momenteel gebouwd. In juli 2018 heeft 
het college ingestemd met het nader uitwerken van de tweede fase. Er zijn een voorlopig 
stedenbouwkundig plan en schetsontwerpen voor de woningen ontwikkeld. Omwonenden en 
belangstellenden worden op respectievelijk 26 juni en 27 juni geïnformeerd tijdens 
inloopbijeenkomsten in de Kwikstaart in Oost-Souburg, waar zij hun wensen en suggesties 
kunnen meegeven voor het opstellen van het definitieve plan. Het college stemt in met het 
voorlopig stedenbouwkundig plan voor Souburg-Noord fase 2.  
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