
 
Besluiten- en toezeggingenlijst  

Raadsvergadering van 20 april 2017 
 
Aanwezig: 24 leden 
SP (3), GL (1), PvdA (2), CDA (2), SGP (1), VVD (1), POV (1), LPV (5), PSR (4), CU (1), D66 (3) 
Afwezig: dhr. Van der Giessen (VVD), dhr. Bouziani (PvdA), mevr. Coret (SP) 
 
5.1 Wijziging Afvalstoffenverordening Vlissingen 2005  

 
Gehoord hebbende de beraadslagingen stelt het college staande de vergadering de raad een 
gewijzigd besluit voor: 
 
dat eerst de verplichte inspraakprocedure gevolgd moet worden omdat invoering van de 
wijkgebonden scenario's als bedoeld in het Plan van Aanpak Afval- en Grondstoffenbeleid 2017 - 
2020 een wijziging van artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Vlissingen 2005 betekenen. 
 
De raad besluit unaniem.  
 

5.2 Vrijval reserves Verbetering woningen particulieren  en Stadsvernieuwingsgelden  
De raad besluit unaniem: 
• de reserve verbetering woningen particulieren en de reserve stadsvernieuwingsgelden op te 

heffen en de saldi (in totaal € 320.000) toe te voegen aan de algemene reserve 
• in te stemmen met 4e begrotingswijziging 2017 Raad - Opheffen reserves. 
 

5.3 Rekenkamerrapport 'Decentralisaties in het sociaal domein op Walcheren, 2"D's": Wmo & 
Jeugdzorg 
De raad besluit unaniem: 
1. Het rapport Decentralisaties in het sociaal domein op Walcheren onder dankzegging te 
aanvaarden,  
2. De conclusies en aanbevelingen te betrekken bij de discussie over de positionering van Porthos 
en Walcheren voor Elkaar én bij de toekomstige actualisatie van de pentekening.  

  
5.4 Opheffen geheimhouding ten aanzien van het verhande lde over het 'eindrapport onderzoek 

strandpost’ en de stukken over het ‘dossier strandp ost’ 
De raad besluit unaniem: 
Per 4 mei de geheimhouding ten aanzien van het verhandelde en de stukken met betrekking tot 
het eindrapport onderzoek strandpost en het dossier strandpost op te heffen. 
 

8.2 Bekrachtiging geheimhouding  
De raad besluit unaniem: 
Tot bekrachtiging van de geheimhouding van de besloten bijeenkomst op donderdag 13 april 
2017. Met dien verstande dat er opnieuw kritisch gekeken dient te worden welke informatie tijdens 
deze bijeenkomst werkelijk geheim was zodat de openbare informatie kan worden vrijgegeven. 
 
 
 

TOEZEGGINGEN 
 

- Informatie over scenario’s voor de OZB wordt in de loop van juni aan de leden van de raad gestuurd. 
  (opname actiepuntenlijst) 

- Verslag internationaal project WVO zorg SafeAge wordt aan de raadsleden verstrekt. 
(opname actiepuntenlijst)  

- Het college stelt de raad in staat om voor de zomer een standpunt in te kunnen nemen over Porthos. 
- De voorwaarden waaronder de ‘Tobruk’ naar het Bevrijdingsmuseum Zeeland is gegaan worden 

gedeeld met de leden van de  raad.(opname actiepuntenlijst) 
- De afspraken-voorwaarden over het bekrachtiging van de geheimhouding worden opnieuw 

besproken. (opname actiepuntenlijst) 



 


