
 
 

      
         

      

 
     

 
 

              
                

            
               
             

               
              

   
 

       
            

 
    
              

 
     

              
 

     
 

 
    

           
             

  
 

            
 

            
 

  
 

       
 

              
                

          
 

                  
  

        
            

            
 

 
 
 
 
 
 

AGENDA
 
VOOR DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
 

VAN VLISSINGEN VAN 1 JUNI 2017 OM 19.30 UUR
 
IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS
 

1.0 OPENING EN MEDEDELING 
Aanwezig 
Raad: 
A.J. Achterhuis (PSR), G.H.J. Blom (PSR), Y. Bouziani (PvdA) – aanwezig tot 21.30 uur,
 
C.J. Colijn – Ventevogel (SP), C. van Dalen (CU), J.C.A. Dooms (LPV), P.J. van Eck (D66),
 
S.C.G.A. Eggermont (LPV), A. van der Giessen (VVD), P.W. Hirdes (LPV),
 
L.E.J. Janse-vd Weele (SGP), W.B. Kraan (POV), J. de Lange (SP), A.A.G. Muller (CDA),
 
F.E.C. Oreel (PvdA), O.P Penraat (SP), N.G.D. Peters (D66), J.J. Reijnierse (PvdA),
 
J.J. Rijkse (SP), G.A. Sips (LPV), R.J. Suurmond (PSR), D. Verboom (D66), E. Verhage (GL),
 
J.L. Vermeulen (PSR), T.E. Vork-Ritter (VVD), M. Weug (LPV), M. de Zwarte (CDA),
 
F. Vermeulen (griffier)
 
College:
 
A.R.B. van den Tillaar (voorzitter / burgemeester)
 
Wethouders: J. de Jonge, S. Stroosnijder, J.A. Elliott- Hilverdink, A. Vader.
 

1.1 COMMISSIE ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN 
De heren De Lange en Verboom worden beëdigd middels het afleggen van de verklaring en
 
belofte.
 
Afscheid raadslid mw. Coret.
 
Van mw. Verbrugge nemen we geen afscheid, zij laat zich vanwege ziekte tijdelijk vervangen.
 

2. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA 
Vastgesteld. 

3. SPREEKRECHT BURGERS 
Dhr. Postma spreekt in over het agendapunt 6.1 motie SGP/GL/CU Vuurwerkmanifest.
 
Dhr. Postma spreekt mede in namens de bewoners van de hoek Tooroplaan en Jozef Israëllaan
 
Middengebied.
 

De raadsinformatiebrief over het vuurwerkoverlast wordt deze week aan de raadsleden verzonden.
 

4. STAND VAN ZAKEN OVERLEG IN HET KADER VAN ARTIKEL 12 

5. RAADSVOORSTELLEN 
Debatstukken 
5.1 Raadsvoorstel Kadernota gemeente Vlissingen 

Het CDA heeft de volgende stemverklaring; Het CDA gaat instemmen met de Kadernota maar 
vindt de interpretatie van dhr. Weug inzake de verhoging van het OZB tarief (maximale inzet raad 
om de ozb zo laag mogelijk te houden) de juiste interpretatie. 

De raad van de gemeente Vlissingen besluit met de stemmen tegen van de POV (1), PvdA (3) en 
GL (1): 

1.	 In te stemmen met de Kadernota 2018; 
2.	 Bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder 

en de artikel 12 inspecteur in het kader van het artikel 12-traject. 



 
 
 
 
 

    
        

                
         

 
               
                    

     
                   

      
            
              
                 

 
                  
               

               
               
                

     
          

 
     
                 

                 
          

 
 

       
        

         
                

     
              

 
        

 
        
        

   
 

     
        

          
                 

  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Raadsvoorstel Herziening grondexploitaties 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem: 
1.	 Kennis te nemen van en in te stemmen met de 1

e 
herziening 2017 van de grondexploitaties 

zoals weergegeven in de als bijlage1 toegevoegde Paragraaf grondbeleid 1
e 

herziening 
2017. 

2.	 De naam van het plan Tuindorp fase 2 aan te passen naar Claverveld. 
3.	 Het plan Baskensburg III fase 3 af te sluiten en het resultaat toe te voegen aan het resultaat 

van de jaarrekening 2016. 
4.	 In afwijking van de richtlijn van de BBV 2016 voor de volgende plannen de looptijd vast te 

stellen op meer dan 10 jaar: 
Scheldekwartier: looptijd tot en met 2030 in scenario midden en laag; 
Kenniswerf fase 1 t/m 4: looptijd tot en met 2030 in scenario laag; 
Souburg-Noord: looptijd tot en met 2027 in scenario midden en tot en met 2031 in scenario 
laag; 
Claverveld: looptijd tot en met 2028 in scenario midden en tot en met 2032 in scenario laag; 
Bedrijventerrein Souburg fase 2: looptijd tot en met 2031 in scenario midden en laag. 

5.	 De verliesvoorziening aan te passen van € 113,8 mln. naar € 121,8 mln. 
6.	 De risicoreservering aan te passen van € 36,1 mln. naar € 26,4 mln. 
7.	 De afname van het totaal van verliesvoorziening en risicoreservering toe te voegen aan het 

resultaat van de jaarrekening 2016. 
8.	 De programmabegroting 2017 te wijzigen conform dit inhoudelijk besluit.
 

5.3 Raadsvoorstel PZEM – verkoop
 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit met de stemmen van GL (1) en SP (4) tegen:
 
akkoord te gaan met de verkoop van alle door PZEM NV gehouden aandelen in het kapitaal van
 
ZNH NV (h.o.d.n. DELTA Netwerk Groep (DNWG)) aan Stedin Holding NV.
 

Routinestukken 
5.4 Raadsvoorstel 1e Kwartaalrapportage 2017 gemeente Vlissingen 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem: 
1.	 De 1e kwartaalrapportage 2017 vast te stellen; 
2.	 Het positieve resultaat van de 1e kwartaalrapportage (€ 3,2 mln) ten gunste te brengen van 

het begrotingssaldo 2017; 
3.	 De 5e, 6e, 7e en 10e (raads) begrotingswijzigingen 2017 vast te stellen. 

5.5 Raadsvoorstel Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Vlissingen 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem: 
de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vlissingen te wijzigen 
overeenkomstig bijgevoegd concept-besluit. 

5.6 Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2017 Porthos 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem: 
• akkoord te gaan met de 1e begrotingswijziging Porthos 2017; 
• de extra benodigde middelen ad € 122.306,- te dekken uit een onttrekking aan de reserve sociaal 

domein; 
• de 9e begrotingswijziging 2017 vast te stellen. 



 
 
 

    
        

           
      

           
           

          
            

        
        

     
           

 
 

          
  

        
               
             
              
             
              
                  
                  
                  
        
 

        
        

             
 

       
             

    
        

              
      

 
           

        
                

     
          

  
     

        
            
              
              
              

 
                  

        
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7 Raadsvoorstel Bestemmingsreserve centrumgemeentetaken 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem: 
1.	 In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve centrumgemeentetaken 

Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang; 
2.	 Het jaarlijkse financiële resultaat op de uitvoering van Beschermd Wonen, 

Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang te bepalen op basis van de jaarrekening van 
het CZW bureau en het resultaat op de PGB's Beschermd Wonen; 

3.	 Als gevolg van bovenstaand beslispunt vanaf 2017 jaarlijks de overschotten of tekorten op 
de producten/grootboekrekeningen conform bijlage met verseon nummer 765362 
automatisch te muteren op de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken Beschermd 
Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang; 

4.	 Bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de 
toezichthouder. 

5.8	 Raadsvoorstel Jaarrekening 2016, Begrotingswijzigingen 2017 en Ontwerpbegroting 2018 
OLAZ 

De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem: 
- niet in te stemmen met de financiële documenten van het O.L.A.Z.: 

1. de jaarrekening 2016
 
2. de 2e begrotingswijziging 2017
 
3. de ontwerpbegroting 2018
 

- in te stemmen met de 1e en 3e begrotingswijziging 2017
 
- gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur 
O.L.A.Z., voorafgaand aan de definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 28 juni 
2017 met betrekking tot de jaarrekening 2016, de 2e begrotingswijziging 2017 en de 
conceptbegroting 2018. 

5.9 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2018 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem:
 
- geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 van de RUD.
 

5.10 Raadsvoorstel Zienswijze jaarstukken 2016 Orionis Walcheren
 
De heren v.d. Giessen en Achterhuis zullen niet deelnemen aan de beraadslaging en de
 
besluitvorming van dit voorstel.
 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem:
 

-	 als zienswijze aan het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren aan te geven in te kunnen 
stemmen met de jaarstukken 2016. 

5.11 Raadsvoorstel Jaarrekening en jaarverslag Zeeuwse Muziekschool / begroting 2018 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem: 
1. Geen bezwaar in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Zeeuwse Muziekschool tegen de 
jaarrekening en het jaarverslag 2016 
2. Kennis te nemen van de begroting Zeeuwse Muziekschool 2018. 

5.12 Raadsvoorstel PZEM – statutenwijziging 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem: 
• niet akkoord te gaan met de Statutenwijziging per 1 juli 2017; 
• niet akkoord te gaan met de benoeming van genoemde leden van de aandeelhouderscommissie; 
• niet akkoord te gaan met de benoeming van genoemde leden van de governancecommissie; 
• niet akkoord te gaan met de overdracht van bevoegdheden AvA aan de governancecommissie, 

en 
• specifiek de RvB en RvC van PZEM NV op te roepen om een nieuw voorstel, inzake de Statuten, 

ter besluitvorming aan de aandeelhouders voor te leggen. 



 
 
 

        
    

                       
    

                       
    
            

                
          
 

  
         
                      

       
 

     
 

          
        

        
            

           
           
 

         
     

 
     

    
   

               
           

    
               

              
 

  
           
             

   
 

    
                    

    
   

           
              
  

        
     

 
   
           
     
     

      
   

 
 
 
 

5.13 Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding – opheffen geheimhouding. 
De raad besluit unaniem: 
1.	 Tot bekrachtiging van de geheimhouding van de besloten bijeenkomst op dinsdag 23 mei 

2017. 
2.	 Tot het opheffen van de geheimhouding van het verhandelde en de stukken inzake 

verkoop 
locatie Brittannia - Watertoren B.V. aan AVV Beheer. 

3.	 Tot het opheffen van de geheimhouding van het verhandelde en de stukken inzake de 
presentatie 1e herziening 2017 grondexploitaties behoudens de gemaakte voorbehouden. 

6.	 MOTIES 
6.1 SGP/GL/CU/PvdA – Vlissingen vrij van vuurwerkoverlast.
 
De motie wordt met de stemmen voor van de SGP (1), GL (1), CU (1), PvdA (2), SP (4), D66 (3),
 
POV (1) en CDA (2) aangenomen.
 

De raad verzoekt het college: 

1.	 Te onderzoeken in hoeverre het vuurwerkgebruik kan worden teruggedrongen door, zoals 
gesuggereerd door oogarts De Faber, vuurwerkzones in te stellen, 

2.	 In deze vuurwerkzones te zorgen voor goede handhaving, 
3.	 Indien het instellen van vuurwerkzones niet haalbaar blijkt te zijn, de bestaande 

vuurwerkvrije zones uit te breiden met alle doorgaande wegen, fietspaden en –tunnels, 
hetgeen bijdraagt aan een veilige openbare ruimte en ook een onmiskenbaar signaal 
afgeeft, 

4.	 Een duidelijk signaal tegen consumentenvuurwerk af te geven door als Gemeente
 
Vlissingen het Vuurwerkmanifest te ondertekenen.
 

7A.	 ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE 
Wethouder De Jonge; 
- Bedrijvenprogrammering 
Dit is een college bevoegdheid. Consultatie wordt gedaan in de Adviesraad van 29 juni 2017 en 
daarna is er nog de mogelijkheid voor fracties om schriftelijk te reageren. 
- Piet Heinkade 
KSG heeft een formele verzoek ingediend om een bepaalde kade te onttrekken aan het openbaar 
gebied. Dat is een raadsbevoegdheid. Inspraaktermijn zal nog voor de zomer afgerond worden. 

Wethouder Vader;
 
- Drie consortia hebben zich aangemeld voor de aanbesteding Marinierskazerne.
 
- Ambassadeur Pleegouderzorg. Dat heeft wethouder Vader overgenomen van een andere
 

gemeente. 

Burgemeester Van den Tillaar;
 
- VRZ; op 6 juni zal Omroep Zeeland een interview uitzenden met de heer De Meij over de
 
preparatie inzake nucleaire incidenten.
 
- Zomeraanpak Vlissingen.
 
Er is een draaiboek voor opgesteld. Binnenkort krijgt de raad hierover een raadsinformatiebrief.
 
N.a.v. een vraag van de PSR; De sporthal Baskensburg is ’s nachts open onder begeleiding van
 
ROAT.
 
- Uitspraak van de rechter hennepplantage Badhuisstraat.
 
Het vonnis wordt bestudeerd.
 

7B.	 VRAGENHALFUUR RAADSLEDEN 
LPV (dhr. Hirdes) – stand van zaken beantwoording artikel 34 vragen 
POV (dhr. Kraan) – Berenklauw 
PSR (dhr. Suurmond): Modernisering GBA 
GL (mw. Verhage): De Vervuiler betaalt! 
GL (mw. Verhage): Bibliotheek 



 
 
 

        
              
               
                

     
                 

   
              
                 
               

  
               
                
                 

     
              

 
                  

    
 

                  
           

 
   

 
     

 
  
      

8A. SCHRIFTELIJKE VRAGEN o.g.v. ARTIKEL 34 RvO 
8A.1 Beantwoording art. 34 vragen van de LPV van 28 maart 2017 over geboortehuis. 
8A.2 Beantwoording art. 34 vragen van de LPV van 7 april 2017 over publiek oplaadpunt. 
8A.3 Beantwoording art. 34 vragen van de LPV van 28 maart 2017 over de verkeersveiligheid 

Sloeweg en Gerbrandystraat. 
8A.4 Beantwoording art. 34 vragen van de LPV van 19 april 2017 over de evaluatie nieuw 

welstandsbeleid. 
8A.5 Beantwoording art. 34 vragen van de SGP van 2 mei 2017 over Koningsdag. 
8A.6 Beantwoording art. 34 vragen van de SGP van 6 april 2017 over de schillenboer. 
8A.7 Beantwoording art. 34 vragen van de SGP/VVD van 10 april 2017 over overkapping Lange 

Zelke. 
8A.8 Beantwoording art. 34 vragen van de VVD van 6 april 2017 over Rederij Dijkhuizen. 
8A.9 Beantwoording art. 34 vragen van de POV van 9 februari 2015 over de Panta Rhei 
8A.10 Beantwoording art. 34 vragen van de POV-PvdA van 1 mei 2017 over de Houtkade en de 

Piet Heinkade. 
8A.11 Beantwoording art. 34 vragen van de POV van 25 april 2017 over welstand. 

De VVD zal de beantwoording van de artikel 34 vraag over Rederij Dijkhuizen op een later tijdstip 
agenderen voor een Adviesraad. 

De POV zal de beantwoording van de artikel 34 vragen over de Panta Rhei, Houtkade – Piet 
Heinkade en welstand agenderen voor de Adviesraad van 15 juni 2017. 

8B. AFHANDELING MOTIES 

9. OVER TE LEGGEN STUKKEN 

10. SLUITING 
De vergadering sluit om 22.20 uur. 


