
 
 

 
 

      
         

      

 
     

         
 

                
               
             

         
             

              
        

 
             

   
 

     
                 

            
 

                   
    

 
    

          
      

 
        

               
 

           
              

     
                

             
        

                
         

 
  

 
 

   
 

              
       

 
               

                

AGENDA
 
VOOR DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
 

VAN VLISSINGEN VAN 30 NOVEMBER 2017 OM 19.30 UUR
 
IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS
 

1. OPENING EN MEDEDELING 
Afwezig de heren P.W. Hirdes (LPV) en M. Weug (LPV). 

Aanwezig: A.B. van den Tillaar (voorzitter), W.B. Kraan (POV), C. van Dalen (CU), M. de Zwarte 
(CDA), A.A.G. Muller (CDA), A. van der Giessen (VVD), T.E. Vork – Ritter (VVD), Y. Bouziani 
(PvdA), F.E.C. Oreel (PvdA), J.L. Reijnierse (fractie Reijnierse), J.L. Vermeulen (PSR), G. Blom 
(PSR), A. Achterhuis (PSR), R.J. Suurmond (PSR), J.C.A. Dooms (LPV), 
G.A. Sips (LPV), S.C.G.A. Eggermont (LPV), O.P. Penraat (SP), J. De Lange (SP), C.J. Colijn-
Ventevogel (SP), J.J. Rijkse (SP), N.G.D. Peters (D66), D. Verboom (D66), P.J. van Eck (D66), 
L.E.J. Janse-van der Weele (SGP), E. Verhage (GL). 

College: wethouders: J. de Jonge, S. Stroosnijder, J.A. Elliott- Hilverdink, A. Vader. 
Griffier: F. Vermeulen 

2. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA 
De motie vreemd aan de orde van de dag van de POV en Reijnierse met als titel ‘Beschikbaar 
houden openbare trailerhelling aan de 2e binnenhaven’ wordt toegevoegd aan de agenda. 

De motie van de SP – LPV – PSR – D66 over het fietsvoetveer wordt, gezien de zeer recente 
positieve berichtgeving, ingetrokken. 

3. SPREEKRECHT BURGERS 
Dhr. Bert Heijstek namens College van Kerkrentemeesters van de Protestantse Gemeente 
Vlissingen over raadsvoorstel 5.1 Parkeerbeleidsplan. 

4. STAND VAN ZAKEN ARTIKEL 12 OVERLEG 
Wethouder De Jonge; er is op 16 november een overleg geweest. Er zijn daar twee zaken
 
uitgelicht;
 
- Plan van aanpak Orionis -> vraag naar inzicht effecten plan van aanpak.
 
- Concept rapport over het Scheldekwartier is af. Het rapport wordt nu voor commentaar naar
 
de diverse andere overheden gezonden.
 
Wethouder De Jonge zal terugkomen op de vraag van de PSR over welke items uit de
 
aangenomen begroting aan de inspecteur moeten voorgelegd worden door middel van een O&O
 
formulier, zoals de nieuwe economische structuur. (opname actiepuntenlijst)
 
Op de vraag van de VVD over de aangenomen motie inzake Sint Maarten zegt wethouder De
 
Jonge wordt op korte termijn teruggekomen (opname actiepuntenlijst).
 

5. RAADSVOORSTELLEN 
Debatstukken 

5.1 Raadsvoorstel Parkeerbeleidsplan 

Wethouder Elliott zal terugkomen naar aanleiding van een vraag vanuit de raad inzake de 
exploitatie van de parkeergarage Fonteyne. (opname actiepuntenlijst) 

De VVD heeft de volgende stemverklaring; de VVD is het niet eens met de overwegingen van dit 
amendement. De VVD is immers voor de scheiding van kerk en staat. De VVD is het wel eens met 
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de inhoud van het besluit en zal daarom voor stemmen. 
De PvdA heeft de volgende stemverklaring; Het amendement dient de burgers van Vlissingen en
 
daarom zal de PvdA voor stemmen.
 

Het amendement van CDA-SGP-CU Parkeren op zondag wordt met de stemmen tegen van
 
GL (1), LPV (3), SP (4), D66 (3) en POV (1), aangenomen.
 

De raad van de gemeente Vlissingen besluit met de stemmen voor van de LPV (3), PSR (4),
 
SP (4), D66 (3), Reijnierse (1), CU (1) en SGP (1):
 
• om kennis te nemen van de inspraaknota parkeerbeleidsplan Vlissingen (bijlage 798280);
 
• om in te stemmen met het parkeerbeleidsplan Vlissingen conform het rapport 'Vlissingen staat
 

niet stil' (bijlage 798277); 
• om in te stemmen met het uitvoeringsprogramma conform hoofdstuk 7 van het 

parkeerbeleidsplan Vlissingen. 
• om in te stemmen met het instellen van een pilotperiode van twee jaar (inclusief evaluatie) voor 

het voeren van een gedifferentieerd zomer- en winterparkeerbeleid. 
• om volgend op het parkeerbeleidsplan per 1 januari 2018 de parkeertarieven gedurende de 

winterperiode van maandag tot en met zaterdag van 09.00u tot 18.00u op maaiveld te verlagen 
naar € 1,50 per uur en de parkeertarieven in de parkeergarages te verlagen naar € 1,50 per uur 
overdag en € 0,80 per uur gedurende de avonduren. De winterperiode is jaarlijks van 1 november 
t/m 31 maart. In de zomerperiode blijven de huidige parkeertarieven van kracht (parkeergarages 
overdag € 1,80 en 's-avonds € 0,80 per uur en maaiveld € 2,00 per uur). 

• om volgend op het parkeerbeleidsplan al per 1 januari 2018 het betaald parkeren op de 
parkeerterreinen Kenau Hasselaarstraat en Komstraat in het Spuikomgebied van kracht te laten 
zijn van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur in de winterperiode en van 
maandag tot en met zondag van 09.00 tot 21.00 uur in de zomerperiode. 

• om volgend op het parkeerbeleidsplan per 1 januari 2018 een maximum parkeerduur in te stellen 
van 1 uur op het parkeerterrein Zeemanserve met uitzondering van zondagmorgen tot 12:00 uur. 

• om volgend op het parkeerbeleidsplan per 1 januari 2018 het betaald parkeren op het 
parkeerterrein Nollebos (president Rooseveltlaan - Burgemeester Van Woelderenlaan) in de 
winterperiode af te schaffen. Gedurende de winterperiode van 1 november t/m 31 maart kan hier 
gratis worden geparkeerd. 

• om vast te stellen dat op de parkeerterreinen Zeemanserve en Steenbeer op zondagmorgen tot 
12:00 uur gratis geparkeerd mag worden, ook in het zomerseizoen. 

Motie SP en de LPV over laadpunten elektrische voertuigen wordt met de stemmen tegen van de 
PvdA (2) aangenomen. 
De motie draagt het college op om een zeer actieve houding aan te nemen richting aanbieders van 
laadpunten voor elektrische voertuigen, zodat deze aangemoedigd worden meer laadpunten aan te 
leggen in onze gemeente. 

Motie SGP over duidelijke informatie bij binnenkomst Vlissingen.
 
Wethouder Elliott neemt de motie over, alleen de gevraagde realisatiedatum is niet haalbaar.
 
De datum wordt aangepast naar ‘in 2018’.
 
De motie wordt met de stemmen van de LPV (3), PvdA (2) en GL (1) tegen, aangenomen
 
De motie verzoekt het college:
 

- Te onderzoeken of realisatie van zo’n matrixbord, mede gefinancierd door ondernemend 
Vlissingen, mogelijk is; 

- In 2018 met een notitie naar de raad te komen met de bevindingen van dit onderzoek; 
- Indien de bevindingen positief zijn, met een voorstel naar de raad te komen. 

Motie POV – Reijnierse over Stop en Go plaatsen 
De motie wordt met de stemmen voor van Reijnierse (1), PvdA (2), VVD (2), POV (1), SGP (1) en 
het CDA (2) verworpen. 
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5.2 Raadsvoorstel Besluitvorming fusie ZSP haven Gent 
Stemverklaring van GL; als iedereen akkoord is en ook de ondernemingsraad is akkoord, dan zal 
GL, ondanks enige reserve, ondanks Thermphos, voor stemmen. 

De raad van de gemeente Vlissingen besluit met de stemmen van Reijnierse (1) en POV (1) tegen: 
als zienswijze aan de betrokken portefeuillehouders in de GR Zeeland Seaports mee te geven 
akkoord te gaan met het voorstel tot fusie van de NV Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent met 
inachtneming van de in dit raadsvoorstel, meer specifiek onder het kopje "Kanttekeningen", 
aangegeven voorwaarden van de gemeente Vlissingen. 

Routinestukken 
5.3 Raadsvoorstel 2e herziening 2017 grondexploitaties 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem: 
1. De 2e herziening 2017 van de grondexploitaties vast te stellen zoals weergegeven in bijlage 1. 
Paragraaf grondbeleid 2e herziening 2017. 
2. De verliesvoorziening aan te passen van € 121,8 mln. naar € 124,3 mln. 
3. De risicoreservering aan te passen van € 62,6 mln. naar € 58,6 mln. 
4. De verlaging van het totaal aan verliesvoorziening en risicoreserve, per saldo € 1,5 mln., ten 
gunste te brengen van de algemene reserve. 
5. De programmabegroting 2017 te wijzigen conform dit inhoudelijk besluit. 
6. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder. 

5.4 Raadsvoorstel Monitoring Sociaal domein 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem: 
1.	 In te stemmen met de invoering van een nieuwe wijze van monitoren binnen het Sociaal 

Domein waarmee de kaderstellende rol van de gemeenteraad wordt ondersteund; 
2.	 Het College de opdracht te geven dit uit te werken en te implementeren; 
3.	 Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 5.242 ten laste van Programma 2 - product 

Wmo beleid; 
4.	 Met deze rapportagevorm te starten per 2018. 

5.5 Raadsvoorstel 3e Kwartaal rapportage 2017 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem: 
1. De 3e kwartaalrapportage 2017 vast te stellen; 
2. Het positieve resultaat (€ 438.105) van de 3e kwartaalrapportage 2017 toe te voegen aan de 
algemene reserve; 
3. De 17e, 18e en 19e (raads) begrotingswijzigingen 2017 vast te stellen; 
4. Kennis te nemen van de kredietrevisie (lopende en nog niet opgevraagde kredieten). 
5. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder. 

5.6 Raadsvoorstel Beeldkwaliteitsplan Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne 
Mw. Muller (CDA) heeft de volgende persoonlijke stemverklaring; Mw. Muller heeft respect voor de 
mensen die de krijgsmacht dienen, maar vanuit haar persoonlijke overtuiging stemt zij tegen, in 
afwijking van het partij standpunt. 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit met de stem van mw. Muller tegen tot: 

-	 het Beeldkwaliteitsplan Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne als onderdeel van de 
Welstandsnota Vlissingen vast te stellen. 

5.7 Raadsvoorstel Reglement van Orde raad
 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem:
 
tot vaststelling van het reglement van orde 2017 onder gelijktijdige intrekking van het reglement
 
van orde 2014.
 

3 



 
 

 
 
 
 

  
      

              
                 

               
     

              
   

             
  

 
     

              
     

   
              
        

                
         

              
                 
               

 
   
         
      
      

        
     

      
 

  
               

               
             

         
              

              
      

             
     

 
        
           
            

           
 

 
            
             

             
 
 
 

6. MOTIES 
6.1 POV/Reijnierse/ PvdA/ SGP/ VVD/ GL 

Beschikbaar houden openbare trailerhelling aan de 2e binnenhaven 
De motie wordt aangenomen met de stemmen voor van de PSR (2), POV (1), Reijnierse (1), 
SGP (1), GL (1), PvdA (2), VVD (2), CDA (2) en de CU (1) aangenomen. 
De raad verzoekt het college 

-	 Af te zien van sluiting van de bewuste trailerhelling en deze als openbare voorziening 
beschikbaar te houden; 

- De verkeersafwikkeling op het voorgelegen pleintje aan de oostzijde van markering te 
voorzien. 

7A. ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE 
Burgemeester Van den Tillaar refereert naar het ontsporen van een goederentrein net buiten de 
gemeentegrenzen van de gemeente Vlissingen 
Wethouder Vader; 

- Voortgang marinierskazerne; er is geen aanleiding voor een bijeenkomst in december,
 
wel komt er binnenkort een nieuwsbrief.
 
- Veiligheid bij de Poortersweg naar aanleiding van een vraag van de SGP, daar is naar
 
gekeken en dat heeft de aandacht.
 

Wethouder Elliott zegt dat de raadsleden bericht hebben gekregen over de pilot in Oost-Souburg 
en Ritthem. Die is uitgesteld tot 23 januari 2018. Dhr. Reijnierse meldt dat hij berichten heeft gehad 
uit Ritthem dat er inwoners zijn die 800 meter naar een grijze container moet lopen. 

7B. VRAGENHALFUUR RAADSLEDEN 
PSR (dhr. Blom) – Parkeerproblemen Brede school Souburg
 
PSR (dhr. Suurmond) – Communicatie 1
 
PSR (dhr. Suurmond) – Communicatie 2
 
GL (mw. Verhage) - Van Braam Houckgeest Kazerne
 
GL (mw. Verhage) – Glyfosaat
 
PvdA (mw. Oreel) – Klijnsma gelden
 

Mondelinge vragen:
 
- De PSR kwam een bericht tegen waarin vermeld wordt dat er zelfstandige kamers beschikbaar
 
zijn in Scheldehof en in Weyevliet. De raad heeft destijds ingestemd met een verlenging voor het
 
beschikbaar houden van Weyevliet onder de harde toezegging dat indien het nieuwe gebouw
 
gereed is, het tijdelijke gebouw Weyevliet gesloopt wordt.
 
Wethouder Stroosnijder bevestigt die afspraken en zegt dat dit ook bekend is bij WVO Zorg.
 
- CDA; is er wel gesproken met de schoolbesturen naar aanleiding rapport Newae over de
 
overheveling van budget naar scholen.
 
Wethouder Elliott; advies in het rapport is niet gedeeld met andere belanghebbenden. Het wordt nu
 
besproken met de schoolbesturen.
 

8A. SCHRIFTELIJKE VRAGEN o.g.v. ARTIKEL 34 RvO 
8A.1 Beantwoording art. 34 vragen van GL van 05-11-2017 over Veiligheidshuis. 
8A.2 Beantwoording art. 34 vragen van GL van 08-11-2017 over MTB parcours. 
Wethouder Elliott bekijkt over de aangeleverde foto’s en zal hierop reageren (opname 
actiepuntenlijst) 

8A.3 Beantwoording art. 34 vragen van de LPV van 29-09-2017 over ambulancestandplaats. 
8A.4 Beantwoording art. 34 vragen van de LPV van 19-09-2017 over fietsveiligheid Boulevard. 
De vragen worden doorgeschoven naar de agenda van de Besluitenraad van december. 
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8A.5 Beantwoording art. 34 vragen van de SGP van 13-10-2017 over pictogrammen op 
fietspaden. 

8A.6 Beantwoording art. 34 vragen van de SGP van 17-10-2017 over sluiting woningpanden. 
8A.7 Beantwoording art. 34 vragen van de SGP/VVD van 20-07-2017 over monitor Europese 

middelen in Zeeland. 
8A.8 Beantwoording art. 34 vragen van de SP van 17-10-2017 over de Bloemenbuurt. 

8B. AFHANDELING MOTIES 

9. OVER TE LEGGEN STUKKEN 

10. SLUITING 
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