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ONDERWERP

Wethouder Vader politiek lid in Toezichthoudend Orgaan van North Sea Port

Geachte heer/mevrouw,

In raadsvoorstel 801144 “Voorstel tot fusie tussen Zeeland Seaports (ZSP) en Havenbedrijf 
Gent (HbG)”, waarover uw raad op 30 november 2017 besloot, gaven wij aan onder een 
aantal voorwaarden akkoord te kunnen gaan met de fusie. Eén van die voorwaarden betrof het 
opteren voor een kwaliteitszetel voor de gemeente Vlissingen in het Toezichthoudend Orgaan 
(TZO) van de nieuwe fusie-holding.

Langs deze weg informeren wij u dat in het Algemeen Bestuur van de GR Zeeland Seaports is 
afgesproken dat wethouder Vader de komende twee jaar zal fungeren als politiek lid in dit 
TZO. Dit TZO start haar activiteiten op het moment van “completion” van North Sea Port
(NSP). De exacte datum hiervan is nog niet bekend. Completion werd in eerste instantie rond 
mei 2018 verwacht maar kan feitelijk op ieder moment plaats vinden. Na de eerste twee jaar 
zal een collegelid van een andere gemeente de plek van wethouder Vader in het TZO gaan 
innemen. 

Tevens informeren wij u dat wij wethouder Elliott hebben verzocht de rol van wethouder Vader, 
in het Dagelijks en in het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Zeeland Seaports, over te 
nemen, op het moment van “completion” van NSP. Haar huidige rol als lid van het AB van de 
GR ZSP zal vanaf dat moment vervuld worden door wethouder De Jonge.
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Wij meenden er goed aan te doen u van deze mutaties op de hoogte te stellen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




