
 
 

 
 

      
         

      

 
 

     
 

        
              

             
           
             
                 

               
            

 
             

 
   

 
     

            
    

          
 

           
   

      
      
           

 
    

          
     

         
   

      
 

        
   

             
              

            
                 
  

 
 
 
 
 

BESLUITENLIJST
 
VOOR DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
 

VAN VLISSINGEN VAN 21 DECEMBER 2017 OM 19.30 UUR
 
IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS
 

1. OPENING EN MEDEDELING 

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

College: wethouders J. de Jonge, S. Stroosnijder, J.A. Elliott – Hilverdink, A.A. Vader. 

Griffier: F. Vermeulen 

2. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA 
Ordevoorstel 1; Vaststellen van de agenda met handhaving van de debatstukken 5.1
 
Westduin/Nollebos en 5.2 rapport Newae.
 
Ordevoorstel 1 wordt door een meerderheid van de raad aangenomen.
 

Ordevoorstel 2; spreektijden hanteren voor de debatstukken 5.1 Westduin/Nollebos en 5.2 rapport
 
Newae.
 
1e termijn 5 minuten per fractie
 
2e termijn 3 minuten per fractie
 
De meerderheid van de raad is voor handhaving van de spreektijden.
 

3. SPREEKRECHT BURGERS 
Dhr. Riekwel over raadsvoorstel 5.2 Kaders en proces bezuinigingen sport en accommodaties 
o.b.v. resultaten Newae onderzoek.
 
De volgende insprekers spreken in over raadsvoorstel 5.1 Haalbaarheid zoeklocaties Nollebos /
 
Westduin en streefbeelden:
 
Dhr. Brounts, mw. Vodegel, dhr. Crijnen.
 

4. STAND VAN ZAKEN ARTIKEL 12 STATUS 
Wethouder De Jonge; 
Er heeft geen formeel overleg meer plaatsgevonden, maar er is wel een telefonisch overleg 
geweest. De jaarrekening wordt normaliter voor de zomer van 2018 vastgesteld. Het rapport is 
mogelijk relevant voor de coalitie onderhandelingen. Daarom is er met het ministerie afgesproken 
dat er een document komt met input voor de verkiezingen en dat dit document tijdig aanwezig zal 
zijn. 

1 



 
 

 
 

  
 

 
         

 
             

 
 

        
 

               
  

 
              

          
 

   
                 

             
 

           
 

                 
       

 
              

          
 

          
        

                 
              

  
 

               
          

 
         

        
                

              
       

 
               

          
 

        
 

               
     

 
              

          
 

            
  

              
         

 
               

          

5. RAADSVOORSTELLEN 
Debatstukken 

5.1 Raadsvoorstel Haalbaarheid zoeklocaties Nollebos/ Westduin en streefbeelden 

De raad stemt hoofdelijk over alle amendementen, het raadsvoorstel en de motie. 

Amendementen: 
1. LPV-PSR-SP-D66-CU beslispunt 1 
Toevoegen 
bij dictumpunt 1 na “zoals aangegeven op bijlage 1”toevoegen de tekst “door wettelijke belemmeringen van 
andere overheden” 

Met hoofdelijke stemming wordt het amendement met 19 voor en 8 tegen aangenomen (weergave 
hoofdelijke stemming HS1 staat op het einde van deze besluitenlijst) 

Dictumpunt 1 wordt; 
Dat de bij besluit d.d. 22 juni 2017 door uw raad aangewezen zoeklocatie voor de Kanovijver, zoals 
aangegeven op bijlage 1, door wettelijke belemmeringen van andere overheden niet haalbaar is 

2. CDA Haalbaar of geen belemmeringen beslispunt 2
 
Wijziging
 
Dat er voor de zoeklocatie voor de locatie van de Swaenenburgh Sauna, zoals aangegeven op bijlage 2,
 
geen wettelijke belemmeringen van andere overheden zijn;
 

Met hoofdelijke stemming wordt het amendement met 19 voor en 8 tegen aangenomen (weergave 
hoofdelijke stemming HS1 staat op het einde van deze besluitenlijst) 

3. CDA Zoekgebied Kanovijver beslispunt 3 
Wijziging inclusief overgenomen amendement LPV-PSR-SP-D66-CU door het CDA 
De bij amendement d.d. 22 juni 2017 vastgestelde zoeklocatie voor de Kanovijver te wijzigen in de huidige 
locatie van de Kanovijver inclusief het aangrenzende parkeerterrein, zie bijlage A voor afbeelding zoeklocatie 
Kanovijver. 

Met hoofdelijke stemming wordt het amendement met 20 voor en 7 tegen aangenomen (weergave 
hoofdelijke stemming HS2 staat op het einde van deze besluitenlijst) 

4. CDA Quickscan beslispunt 4 
Wijziging inclusief overgenomen amendement LPV-PSR-SP-D66-CU door het CDA 
Kennis te nemen van het feit dat de resultaten van de Quickscan Wet natuurbescherming twee zoeklocaties 
herontwikkeling Kanovijver en sauna Vlissingen versie 7 november 2017 geen belemmering vormen voor de 
haalbaarheid van de beide locaties (bijlage 3) 

Met hoofdelijke stemming wordt het amendement met 20 voor en 7 tegen aangenomen (weergave 
hoofdelijke stemming HS2 staat op het einde van deze besluitenlijst) 

5. CDA-LPV-CU Ruimtelijke inpassing beslispunt 6 
Wijziging 
De ruimtelijke inpassing van de Sauna en Kanovijver, binnen de daarvoor aangewezen zoekgebieden, in het 
integrale streefbeeld op te nemen 

Met hoofdelijke stemming wordt het amendement met 19 voor en 8 tegen aangenomen (weergave 
hoofdelijke stemming HS1 staat op het einde van deze besluitenlijst) 

6. CDA Inspraak op juiste moment beslispunt 7 
Wijziging 
Het uitgewerkte streefbeeld met daarin opgenomen de inpassing van de beide ondernemingen, na een 
inspraakronde, ter besluitvorming voor te leggen aan de raad 

Met hoofdelijke stemming wordt het amendement met 20 voor en 7 tegen aangenomen (weergave 
hoofdelijke stemming HS2 staat op het einde van deze besluitenlijst) 
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7. PSR Noodzaak tijdpad beslispunt 8 
Beslispunt 8 wordt toegevoegd. 
Voor het uit te werken integrale streefbeeld uiterlijk 01 april 2018 een tijdpad, inclusief inspraak, te leveren 
middels een RIB 

Met hoofdelijke stemming wordt het amendement met 20 voor en 7 tegen aangenomen (weergave 
hoofdelijke stemming HS2 staat op het einde van deze besluitenlijst) 

10. SP Geen huisjes, woningen of bungalows
 
Het amendement wordt aangehouden totdat verdere kaders duidelijk worden.
 

Het geamendeerde raadsvoorstel wordt na hoofdelijke stemming (HS1) met 19 stemmen voor en 8
 
tegen aangenomen.
 

De heer Hirdes heeft de volgende stemverklaring;
 
De heer Hirdes zal voor stemmen maar hij is tegen eventuele verbouwingen buiten de
 
zoeklocaties.
 

De raad van de gemeente Vlissingen besluit:
 
1. Dat de bij besluit d.d. 22 juni 2017 door uw raad aangewezen zoeklocatie voor de Kanovijver, 
zoals aangegeven op bijlage 1, door wettelijke belemmeringen van andere overheden niet 
haalbaar is; 
2. Dat er voor de zoeklocatie voor de locatie van de Swaenenburgh Sauna, zoals aangegeven op 
bijlage 2, geen wettelijke belemmeringen van andere overheden zijn; 
3. De bij amendement d.d. 22 juni 2017 vastgestelde zoeklocatie voor de Kanovijver te wijzigen in 
de huidige locatie van de Kanovijver inclusief het aangrenzende parkeerterrein, zie bijlage A voor 
afbeelding zoeklocatie Kanovijver. 
4. Kennis te nemen van het feit dat de resultaten van de Quickscan Wet natuurbescherming twee 
zoeklocaties herontwikkeling Kanovijver en sauna Vlissingen versie 7 november 2017 geen 
belemmering vormen voor de haalbaarheid van de beide locaties (bijlage 3) 
5. Het college opdracht te verstrekken de gebiedsgerichte aanpak nader uit te werken in een 
integraal streefbeeld en daarbij gebruik te maken van de bouwstenen zoals genoemd in dit 
voorstel; 
6. De ruimtelijke inpassing van de Sauna en Kanovijver, binnen de daarvoor aangewezen 
zoekgebieden, in het integrale streefbeeld op te nemen 
7. Het uitgewerkte streefbeeld met daarin opgenomen de inpassing van de beide ondernemingen, 
na een inspraakronde, ter besluitvorming voor te leggen aan de raad 
8. Voor het uit te werken integrale streefbeeld uiterlijk 01 april 2018 een tijdpad, inclusief inspraak, 
te leveren middels een RIB. 

De motie van de POV-GL-SGP-PvdA-VVD- Lijst Reijnierse met als onderwerp Uitspreken van 
afkeuring over de gevolgde procedure wordt, na hoofdelijke stemming HS1 met 8 stemmen voor 
en 19 stemmen tegen, verworpen. 

5.2 Raadsvoorstel Kaders en proces bezuinigingen sport en accommodaties o.b.v. resultaten 
Newae onderzoek 

Raadsvoorstel wordt doorgeschoven naar de Besluitenraad van 25 januari 2018. 

5.3 Raadsvoorstel 3e Begrotingswijziging Orionis 
De heren Achterhuis (PSR) en van der Giessen (VVD) nemen niet deel aan de beraadslagingen 
en de stemming vanwege een belang. 

Wethouder Stroosnijder zegt toe de gevraagde brieven door de PvdA te overleggen aan de
 
raadsleden. (opname actiepuntenlijst)
 

De heer van Dalen (CU) heeft de volgende stemverklaring;
 
De CU stemt voor maar heeft een duidelijke mening over het belang van de besteding van
 
Klijnsma gelden.
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Het raadsvoorstel wordt met de stemmen tegen van het CDA (2), Lijst Reijnierse (1), GL (1), PvdA 
(2) en POV (1) aangenomen. 

De raad besluit; 
1.	 Als zienswijze aan het algemeen bestuur van Orionis Walcheren aan te geven in te 

stemmen met de aangepaste derde begrotingswijziging 2017 van Orionis Walcheren 
waarin het voordeel van de Vangnetuitkering 2016 is verwerkt. 

2.	 Als zienswijze aan het algemeen bestuur van Orionis Walcheren aan te geven, de 
directie van Orionis erop te wijzen maatregelen te treffen binnen de organisatie om een 
dergelijke begrotingsfout in de toekomst te voorkomen. 

3.	 Als zienswijze aan het algemeen bestuur van Orionis Walcheren te geven, de directie 
van Orionis opdracht te geven in gezamenlijkheid met de stakeholders de 
verantwoording van de begrotingscyclus op een transparantere wijze te vorm te geven. 

4.	 Het nadelig effect voor 2017 van € 411.900 ten laste brengen van de algemene reserve. 
5.	 Hiertoe de (gemeentelijke) 23ste begrotingswijziging 2017 vast te stellen. 
6.	 Bovenstaand besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door het college van 

Gedeputeerde Staten van Zeeland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (artikel 
12-inspecteur). 

5.4 Raadsvoorstel Procesvoorstel evalueren klantproces in het sociaal domein (pentekening). 
Raadsvoorstel wordt doorgeschoven naar de Besluitenraad van 25 januari 2018. 

Routinestukken 
5.5 Raadsvoorstel Grondprijzen 2018
 
De raad besluit unaniem de voorgestelde grondprijzen 2018 vast te stellen.
 

5.6 Raadsvoorstel Verordening parkeerbelasting
 
De raad besluit unaniem de verordening Parkeerbelastingen 2018 vast te stellen.
 

5.7 Raadsvoorstel OZB verordening Vlissingen 2018 
De raad besluit met de tegenstemmen van het CDA (2) 
* De verordening OZB Vlissingen 2018 vast te stellen 
* De programmabegroting te wijzigen overeenkomstig de bijgevoegde begrotingswijziging met een 
vermindering van de opbrengsten OZB voor 2018-2021 met resp. € 217.580, € 223.380, € 182.020 
en € 183.340 

6.	 MOTIES 

7A.	 ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE 
Burgemeester Van den Tillaar meldt dat de Veiligheidsregio Zeeland een nieuwe directeur 
Brandweer heeft, mw. E. van der Reijden. 
M.b.t. de ambtelijke organisatie van de gemeente Vlissingen meldt de burgemeester dat in 2018 
de nieuwe directeur Ruimte en Samenleving, mw. E. Machielse, aan de slag gaat. 

7B.	 VRAGENHALFUUR RAADSLEDEN 
PvdA (mw. Oreel); huishoudelijke hulp
 
Mw. Oreel vraagt of de wethouder de garantie kan geven dat er geen mensen tussen wal en schip
 
belanden vanaf 1 januari 2018.
 
Wethouder Vader zegt dat dit niet het geval zal zijn.
 

POV (dhr. Kraan); Verkoop Timmerfabriek 

GL (mw. Verhage); Moutainbike parcours
 

De vergadering wordt om 22.40 uur gesloten. De niet behandelde agendapunten worden opnieuw
 
geagendeerd voor de Besluitenraad van 25 januari 2018.
 

7C.	 ACTUELE ZAKEN RAAD 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST 
8.1 Besluitenlijst Besluitenraad 30 november en Adviesraden van 7 en 14 december. 

9A. SCHRIFTELIJKE VRAGEN o.g.v. ARTIKEL 34 RvO 
9A.1 Beantwoording schriftelijke vragen van de LPV van 19 september 2017 over fietsveiligheid 

boulevard. 
9A.2 Beantwoording schriftelijke vragen van de LPV van 29 september 2017 over instellen van 

ambulancestandplaats. 
9A.3 Beantwoording schriftelijke vragen van de POV van 16 oktober 2017 over sluiting VVV 

kantoor na 1 januari 2018. 
9A.4 Beantwoording schriftelijke vragen van de SGP van 25 oktober 2017 over mantelzorger. 
9A.5 Beantwoording schriftelijke vragen van de SGP van 28 november 2017 over 

gladheidsbestrijding. 

9B. AFHANDELING MOTIES 

10. OVER TE LEGGEN STUKKEN 

11. SLUITING 

Specificatie hoofdelijke stemming 

HS 1: 19 voor en 8 tegen. 
Voor: 
G.H.J. Blom, A.A.G. Muller, D. Verboom, M. Weug, G.A. Sips, P.W. Hirdes, J.C.A. Dooms, 
J. de Lange, A.J. Achterhuis, C.J. Colijn- Ventevogel, S.C.G.A. Eggermont, C. van Dalen, 
R.J. Suurmond, P.J. van Eck, J.L. Vermeulen, O.P. Penraat, M. de Zwarte, J.J. Rijkse, 
N.G.D. Peters. 
Tegen: 
E. Verhage, L.E.J. Janse – Van der Weele, A. van der Giessen, T.E. Vork – Ritter, J.L. Reijnierse, 
F.E.C. Oreel, Y. Bouziani, W.B. Kraan. 

HS 2: 20 voor en 7 tegen 
Voor: 
G.H.J. Blom, A.A.G. Muller, D. Verboom, M. Weug, G.A. Sips, P.W. Hirdes, J.C.A. Dooms, 
J. de Lange, A.J. Achterhuis, , J.L. Reijnierse, C.J. Colijn- Ventevogel, S.C.G.A. Eggermont, 
C. van Dalen, R.J. Suurmond, P.J. van Eck, J.L. Vermeulen, O.P. Penraat, M. de Zwarte, 
J.J. Rijkse, N.G.D. Peters. 
Tegen: 
E. Verhage, L.E.J. Janse – Van der Weele, A. van der Giessen, T.E. Vork – Ritter, F.E.C. Oreel, 
Y. Bouziani, W.B. Kraan. 

HS 3: 19 tegen en 8 voor 
Voor: 
E. Verhage, L.E.J. Janse – Van der Weele, A. van der Giessen, T.E. Vork – Ritter, J.L. Reijnierse, 
F.E.C. Oreel, Y. Bouziani, W.B. Kraan. 
Tegen: 
G.H.J. Blom, A.A.G. Muller, D. Verboom, M. Weug, G.A. Sips, P.W. Hirdes, J.C.A. Dooms, 
J. de Lange, A.J. Achterhuis, J.L. Reijnierse, C.J. Colijn- Ventevogel, S.C.G.A. Eggermont, 
C. van Dalen, R.J. Suurmond, P.J. van Eck, J.L. Vermeulen, O.P. Penraat, M. de Zwarte, 
J.J. Rijkse, N.G.D. Peters. 
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