
 
    

    
 

     
                

               
            
             

             
               

         
     

 
             

     
 

                
           

 
     

     
 

   
         

 
      

            
 

  
 

        
                 

    
 

            
 

               
             
              

             
     

       
            

 
    

                
            

       
 

               
 

           

Besluiten- en toezeggingenlijst 
Raadsvergadering van 2 november 2017 

1. OPENING EN MEDEDELING 
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, vanaf 20:15), 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), P.W. 
Hirdes (LPV), G. 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), J. van Eck
 
(D66), L.E.J. Janse-van der Weele (SGP), E. Verhage (GL).
 
Afwezig: M. Weug (LPV).
 

College: wethouders: J. de Jonge, S. Stroosnijder, J.A. Elliott- Hilverdink, A. Vader. 
Griffier: E. van der Mark 

De voorzitter deelt mee dat raadslid Reijnierse heeft besloten zijn lidmaatschap van de PvdA op te 
zegen en alleen verder te gaan. Raadslid Reijnierse geeft een toelichting. 

2. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld 

3. SPREEKRECHT BURGERS 
De heer Maas namens KSG ten aanzien van agendapunt 5.1 

4. STAND VAN ZEKAN TRIPARTIETE OVERLEG 
Wethouder De Jonge geeft een korte uiteenzetting van de stand van zaken. 

5. RAADSVOORSTELLEN 
Debatstukken 
5.1 Raadsvoorstel Onttrekken aan de openbaarheid Piet Heindkade
 
Het amendement van de SP-PSR-LPV wordt met de stemmen voor van PSR (4), LPV (4), SP (4)
 
en D66 (1) aangenomen.
 

Het amendement behelst de volgende wijzigingen in het dictum van het raadsvoorstel;
 

‘voegt aan het raadsbesluit het volgende punt tussen de huidige punten 3 en 4 toe:
 
dat het college bij een eventuele aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een afscherming,
 
met het oog op een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en een goede woonsituatie, in
 
overleg met de gemeenteraad nadere eisen zoals bedoeld in artikel 3.3.1 van het
 
bestemmingsplan Binnenstand – Eiland opstelt;
 
en vernummert het 4e punt naar 5:
 
te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na publicatie.’.
 

De raad besluit unaniem:
 
Overwegende dat in verband met het vervallen van de openbare functie van delen van de Piet
 
Heinkade en het water grenzend aan de afbouwkade van Damen shipyard het noodzakelijk is 

deze aan het openbaar verkeer te onttrekken;
 

dat het ontwerpbesluit van 1 juni 2017 tot 13 juli 2017 ter inzage heeft gelegen;
 

dat gedurende deze termijn geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit zijn ingediend;
 



                  
 

              
          

            
   

             
            
  

             
          

             
            

            
        

              
 

       
    

               
     

             
            

          
 

 
    
    

           
                

     
 

        
    

                
            

 
        
    

               
            

                
 

           
    

                 
               

   
 

  
    

 
    

gelet op artikel 9, en 11 van de Wegenwet en titel 3. 4 van de Algemene wet bestuursrecht; 

1.	 het kadeplatform en het groene talud met aangrenzend water gelegen aan de Piet 
Heinkade, kadastraal bekend , gemeente Vlissingen, sectie C, nummers 1791,1792 en 
1816, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening, te onttrekken aan 
het openbaar verkeer; 

2.	 een perceel water gelegen aan de afbouwkade van Damen shipyard, kadastraal bekend 
gemeente Vlissingen, sectie C, nummer 2392, zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende situatietekening; 

3.	 dit besluit met raadsvoorstel en bijbehorende situatietekeningen ter inzage te leggen en 
bekend te maken op de daarvoor bestemde gemeentelijke publicatiekanalen; 

4.	 dat het college bij een eventuele aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een 
afscherming, met het oog op een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en een 
goede woonsituatie, in overleg met de gemeenteraad nadere eisen zoals bedoeld in artikel 
3.3.1 van het bestemmingsplan Binnenstand - Eiland opstelt; 

5.	 te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na publicatie. 

5.2 Raadsvoorstel Eerste begrotingswijziging 2017 Veiligheidregio Zeeland 
De raad besluit unaniem: 

1.	 een positieve zienswijze te geven op de door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio 
Zeeland voorgelegde eerste begrotingswijziging 2017 

2.	 in te stemmen met de 20e begrotingswijziging 2017 van de gemeente Vlissingen. 
3.	 deze positieve zienswijze af te geven onder voorbehoud van goedkeuring door
 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland en de artikel 12-inspecteur.
 

Routinestukken 
5.3 Raadsvoorstel Meerkosten accountant 
De raad besluit unaniem: 

1.	 In te stemmen met de extra accountantskosten van € 26.000; 
2.	 In te stemmen met de verwerking van de extra accountantskosten over 2016 van € 26.000 

in de 3e kwartaalrapportage 2017. 

5.4 Raadsvoorstel Verplaatsing bebouwde kom bord Zandweg Ritthem 
De raad besluit unaniem: 

1.	 op grond van art. 20a WVW akkoord te gaan met de verplaatsing van de bebouwde
 
komgrens van de Zandweg in Ritthem circa 90 meter in noodwestelijke richting.
 

5.5 Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2018 RUD Zeeland (Regionale Uitvoeringsdienst) 
De raad besluit unaniem: 

1.	 in te stemmen met het voorstel van het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland tot 
aanpassing van de deelnemersbijdragen 2018 in de begroting 2018 van de RUD-Zeeland; 

2.	 geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2018 van de RUD-Zeeland. 

5.6 Raadsvoorstel Opleggen geheimhouding t.a.v. bijlagen fusie ZSP en Havenbedrijf Gent 
De raad besluit unaniem: 

1.	 Het besluit van de raad van 12 oktober 2017 ten aanzien van de bekrachtiging van de 
geheimhouding van de besloten bijeenkomst van 5 oktober 2017 te beperken tot de in de 
bijlage genoemde stukken. 

6. MOTIES 
Er zijn geen moties. 

7a. ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE 



               
         

 
   

              
         

 
              

    
 

       
              

          
 

                
 

                 
  

 
   

        
 

      
       

 
   
       

Wethouder Vader meldt dat het week van de pleegzorg is en wethouder Stroosnijder meldt dat de 
vloer van de Combinatie volgende week wordt getest. 

7b. VRAGENHALFUUR RAADSLEDEN 
Wethouder Stroosnijder zegt ten aanzien van de vragen van de POV met als onderwerp ‘evaluatie 
evenementen’ toe dat hij volgende week uitnodigingen zal versturen. 

Wethouder De Jonge zegt toe dat de beantwoording van de vragen met als onderwerp ‘Piet 
Heinkade’ alsnog komt. 

8a. SCHRIFTELIJKE VRAGEN O.G.V. ARTIKEL 34 RvO 
De POV wil de vragen met als onderwerp ‘helling binnenhaven 2’ geagendeerd zien in de 
volgende adviesraad en zal dit onderwerp voorzien van een motie. 

De PvdA wil de vragen met als onderwerp ‘Pier 7’ geagendeerd zien in de volgende adviesraad. 

Wethouder De Jonge zegt toe dat de nota over toerisme in het eerste kwartaal van volgend jaar 
volgt. 

8b. AFHANDELING MOTIES 
Er staan geen afgehandelde moties op de agenda. 

9. OVER TE LEGGEN STUKKEN 
Er zijn geen over te leggen stukken. 

10. SLUITING 
De vergadering wordt om 20:50 gesloten. 




