
 
 

 
  

      
         

      

 
 

      
             

 
               

             
             
             

           
             

              
   

 
   

 
            

 
     
              

        
 

    
         

 
       

                 
                 

               
      

 
  

 
 

        
               

           
 

        
        
                

   
                

 
           
          

 
 
 
 

BESLUITENLIJST ADVIESRAAD
 
VOOR DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
 

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

1.	 OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA 
Afwezig Y. Bouziani (PvdA), G. Blom (PSR), D. Verboom (D66), M Weug (LPV). 

Aanwezig: A.B. van den Tillaar (voorzitter), P.J. van Eck (D66), C. van Dalen (CU), 
A. Achterhuis (PSR) – aanwezig tot en met agendapunt 5.7, J.L. Vermeulen (PSR), 
R.J. Suurmond (PSR), F.E.C. Oreel (PvdA), J.L. Reijnierse (PvdA), M. de Zwarte (CDA), 
J.J. Rijkse (SP), C.J. Colijn-Ventevogel (SP), D. Verboom (D66), E. Verhage (GL), 
W.B. Kraan (POV), L.E.J. Janse-van der Weele (SGP), P.W. Hirdes (LPV), 
A. van der Giessen (VVD), S.C.G.A. Eggermont (LPV), J.C.A. Dooms (LPV), G. Sips (LPV), 
A.A.G. Muller (CDA), T.E. Vork – Ritter (VVD), N.G.D. Peters (D66), J. De Lange (SP), 
O.P. Penraat (SP) 

F. Vermeulen (griffier). 

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

2.	 VASTSTELLEN VAN DE AGENDA 
De motie van het CDA – PvdA – POV met als onderwerp de Openbaarmaking Advocaatkosten 
wordt toegevoegd aan de agenda onder punt 6.5. 

3.	 SPREEKRECHT BURGERS 
Er hebben zich geen burgers aangemeld voor het spreekrecht. 

4.	 STAND VAN ZAKEN TRIPARTIETE OVERLEG 
Wethouder De Jonge zegt toe uit te zoeken of de uitkering artikel 12 over 2016 binnen is. 
Noot griffier: na afloop van de vergadering is gebleken dat de uitkering artikel 12 over 2016 nog 
niet overgemaakt is aan Vlissingen. Er wordt navraag gedaan bij de inspecteur artikel 12 wanneer 
de verwachte storting zal plaatsvinden. 

5.	 RAADSVOORSTELLEN 

Debatstukken 
5.1 Raadsvoorstel 2e Kwartaalrapportage 2017 gemeente Vlissingen 
PvdA heeft de volgende stemverklaring; De PvdA wil benadrukken dat de timing en de uitvoering 
van de bezuinigingen belangrijk zijn en vaak achterblijven met hetgeen afgesproken is. 

De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem: 
1. De 2e kwartaalrapportage 2017 vast te stellen; 
2. Het positieve resultaat (€ 1.232.000) van de 2e kwartaalrapportage 2017 toe te voegen aan de 
algemene reserve; 
3. Het positieve begrotingssaldo per 31 maart 2017 van € 1.234.000 toe te voegen de algemene 
reserve; 
4. De 14e en 15e (raads) begrotingswijzigingen 2017 vast te stellen; 
5. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder. 
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5.2 Raadsvoorstel definitieve instemming met Zeeuwse Kustvisie
 
Amendement van de SP – CDA – PvdA – SGP – VVD wordt met de stemmen voor van de SP (1),
 
CDA (2), PvdA (2), SGP (1), POV (1), GL (1), VVD (2), verworpen.
 

De raad van de gemeente Vlissingen besluit met de stemmen van de LPV (4), PSR (3), SP (3), 
D66 (2), SGP (1), CU (1), VVD (2) voor: 

1.	 In te stemmen met de definitieve versie van de Zeeuwse Kustvisie d.d. 26 juni 2017 
(bijlage 1); 

2.	 In te stemmen met het definitieve overgangsrecht (bijlage 2); 
3.	 In te stemmen met het Convenant en de instelling van een Stuurgroep Kust; (bijlage 3). 

5.3 Raadsvoorstel quickscan Rekenkamer parkeerbeleid.
 
De PSR benadrukt het belang van gespreksverslagen en de eventuele nadelige gevolgen bij het
 
ontbreken van gespreksverslagen naar aanleiding van een opmerking in het rapport quickscan
 
Parkeren Vlissingen op pagina 11.
 
De voorzitter zegt toe dit door te geven aan de gemeente secretaris.
 

De Raad besluit unaniem: 
1. De quickscan Parkeren Vlissingen onder dankzegging te aanvaarden, 
2. Het college op te dragen uitvoering te geven aan, 

aanbeveling 1: Stel een Nota Parkeerbeleid op waarbij geanticipeerd wordt op: 
- de invoering van de Omgevingswet (Omgevingsvisie i.p.v. Structuurvisie; 
- een geactualiseerd GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan) dat aansluit op 

het actuele Mobiliteitsplan van de Provincie. 

aanbeveling 2: Stel een Nota Parkeerbeleid op waarbij versnippering van het parkeerbeleid 
verminderd en eindverantwoordelijkheid vastgelegd wordt. 

aanbeveling 3: Stel een Nota Parkeerbeleid op waarbij de doelstelling duidelijk (SMART) 
geformuleerd worden. 

aanbeveling 4: Maak inzichtelijk hoeveel betaalde parkeerplaatsen bezet worden door 
vergunninghouders met een vergunning om zowel op betaalde parkeerplaatsen als 
plaatsen voor vergunningshouders te staan, om het resultaat van de parkeerexploitatie 
beter inzichtelijk te maken, 

uit de quickscan Parkeren Vlissingen van de rekenkamer Vlissingen en de
 
gemeenteraad hierover te informeren.
 

Routinestukken 
5.4 Raadsvoorstel aanpassing verordening Afvalstoffen
 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem:
 
de wijk gebonden scenario's als bedoeld in het Plan van Aanpak Afval- en Grondstoffenbeleid
 
2017-2020 formeel mogelijk te maken door:
 
- de Afvalstoffenverordening Vlissingen 2005 te wijzigen door:
 
het invoegen van een nieuw lid 5 aan artikel 10:
 

"5. In afwijking van lid 1 tot en met 4 kan ten behoeve van de uitwerking van pilots, uit 
oogpunt van doelmatig beheer, worden afgeweken van het bepaalde in lid 1, 2, 3 of 4." 

en het huidig lid 5 van artikel 10 te vernummeren naar lid 6. 
- kennis te nemen van het feit dat voorafgaand aan dit voorstel, conform de Wet Milieubeheer, de 
inspraakprocedure vanaf 4 mei 2017 gedurende 6 weken is toegepast en geen reacties heeft 
opgeleverd. 
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5.5 Raadsvoorstel bestemmingsplan Scheldekwartier Dokbrug 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem: 

overwegende dat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het 
ontwerp van het bestemmingsplan 'Scheldekwartier, Dokbrug' als vervat in de bestandenset met 

planidentificatie NL.IMRO.0718.BPSN05-ON01 met ingang van 18 mei 2017 gedurende zes 
weken (t/m 28 juni 2017) voor een ieder langs elektronische weg beschikbaar en raadpleegbaar is 
gesteld en dat tevens een volledig bestemmingsplan op papier ter inzage heeft gelegen; 

overwegende dat er gedurende deze termijn geen zienswijze bij de gemeenteraad is ontvangen; 

overwegende dat de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan wordt aangevuld ingevolge de 
reactie d.d. 15 juni 2017 van Provincie Zeeland op het ontwerpbestemmingsplan 'Scheldekwartier, 

Dokbrug' aangaande de bestaande molenbiotoop van de Oranjemolen, zoals weergegeven in de 
bij dit voorstel behorende bijlage 1; 

overwegende dat het vaststellen van een grondexploitatieplan niet vereist is, omdat de kosten van 
de planontwikkeling anderszins zijn verzekerd; 

overwegende dat het bestemmingsplan binnen de reikwijdte van de Crisis- en Herstelwet valt; 

overwegende dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor de locatie van de geometrische 
planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond, welke ontleend is aan de GBKN en is 
opgeslagen onder de bestandsnaam o_NL.IMRO.0718.BPSN05-VG01.dwg; 

gelet op de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening; 

B E S L U I T T O T 

1. het, ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp, ongewijzigd vaststellen van het
 
bestemmingsplan 'Scheldekwartier, Dokbrug';
 
2. het langs electronische weg en in analoge vorm vaststellen van het bestemmingsplan
 
'Scheldekwartier, Dokbrug', als vervat in de bestandenset met planidentificatie
 
NL.IMRO.0718.BPSN05-VG01;
 
3. het niet vaststellen van een exploitatieplan;
 
4. het van toepassing verklaren van de Crisis- en Herstelwet op het bestemmingsplan
 
'Scheldekwartier, Dokbrug'.
 

5.6 Raadsvoorstel Verplaatsing bebouwde kom bebording Nieuwe Vlissingseweg
 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem:
 
om akkoord te gaan met het verzoek van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland en de
 
komgrens op de Nieuwe Vlissingseweg te verleggen ter hoogte van de Vrijburgstraat.
 

5.7 Raadsvoorstel 6e Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Vlissingen 2013
 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem:
 
de "Verordening 6e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Vlissingen 2013" vast te stellen,
 
waarbij de artikelen 2:48, 5:20, 5:21, 5:22, 5:24 en 5:26 van de APV worden gewijzigd.
 

3 



 
 

 
 
 
 
 

  
     
                     
     
      

                
        

                 
    

 
    

            
           

      
              

   
 

       
                     

       
    
                  

                 
 

    
                    

          
       

              
             
               

  
           
               

  
 

     
                    

   
 

     
      

 
   

                 
            
         
         
          
         

 
 
 
 

6. MOTIES 
6.1 SGP/VVD – Behoud pulsvisserij
 
De motie wordt met de stemmen van SGP (1), SP (4), LPV (4), POV (1), CU (1), CDA (2), VVD (2)
 
en PSR (3) voor, aangenomen.
 
De motie verzoekt het college
 
- Zich aan te sluiten bij de andere Zeeuwse en Zuid-Hollandse gemeenten en samen een krachtig
 
geluid laten horen voor behoud van de pulsvisserij;
 
- In goed overleg met de visserijsector het nodige te blijven doen om de toekomst van de
 
pulsvisserij te waarborgen.
 

6.2 SGP/GL/SP/PvdA – Energiecoach
 
Wethouder Elliott zegt onderzoek toe in Zeeuws verband en/of met behulp van de
 
woningbouwcorporaties. De wethouder verzoekt wel de datum los te laten.
 
De SGP stemt hiermee in.
 
De SGP/GL/SP/PvdA trekken de motie in na de toezegging van de wethouder.
 
(opname actiepuntenlijst). 

6.3 VVD – Hulp aan bovenwindse eilanden
 
De motie wordt met de stemmen voor van de VVD (2), CDA (2), SGP (1), GL (1), PvdA (2), CU (1),
 
LPV (4), SP (4) voor aangenomen.
 
De motie besluit:
 
Een eenmalige bijdrage van € 0,50 per inwoner over te maken op giro 5125 van het Rode Kruis en
 
dit te dekken uit de post onvoorziene uitgaven en gaat over tot de orde van de dag.
 

6.4 CU/SGP – Porthos
 
De motie wordt, met de stemmen van de CU (1), SGP (1), SP (4), D66 (2), CDA (2), VVD (2),
 
PvdA (2), LPV (4) en GL (1) voor, aangenomen.
 
De motie verzoekt het college om
 

•	 gezamenlijk met Veere en Middelburg de pentekening te evalueren en door te ontwikkelen 
•	 de praktijkervaring van de drie gemeenten mee te nemen in deze doorontwikkeling 
•	 de raad voor deze doorontwikkeling een in de drie gemeenten breed gedragen voorstel te 

doen 
•	 hierbij als uitgangspunt te nemen dat de inwoner centraal moet staan 
•	 de raad hiervoor nog in 2017 een in drie gemeenten breed gedragen procesvoorstel te 

doen. 

6.5 CDA/PvdA/POV – Openbaarmaking Advocaatkosten
 
De motie wordt met de stemmen van de LPV (4), PSR (2), VVD (2), CU (1), SGP (1), D66 (2)
 
tegen, verworpen.
 

7A. ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

7B. VRAGENHALFUUR RAADSLEDEN 
Vragen CDA – mw. Muller – over vragen Omroep Zeeland en de reactie van het college erop 
Vragen PvdA – mw. Oreel – over geknakte bomen Rode Buurt. 
Vragen GL – mw. Verhage – kerncentrale Doel 
Vragen SGP – mw. Janse – Locatie Britannia 
Vragen SGP – mw. Janse – Bushalte Coosje Buskenstraat 
Vragen SGP – mw. Janse – Overlast onderhuur 
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Mondelinge vragen
 
Vragen PvdA – mw. Oreel – reactie minister Schippers op opnamestop Emergis.
 
Vragen SP – mw. Colijn – toename aanvragen postbus adressen bij ROAT
 
Wethouder Vader vraagt dit na, opname actiepuntenlijst.
 
Vragen VVD – SGP over onderzoek Muzeeum.
 
Vragen LPV – Verlichting Lange Zelke bij storm is mogelijk gevaarlijk.
 
Wethouder Elliott vraagt dit na (opname actiepuntenlijst)
 
Vragen VVD – onderhuur Willem 3 kazerne
 

8A. SCHRIFTELIJKE VRAGEN o.g.v. ARTIKEL 34 RvO 
8A.1 Beantwoording art. 34 vragen van het CDA van 28 mei over helling Dokhaven.
 
Agenderen voor Adviesraad.
 
8A.2 Beantwoording art. 34 vragen van het CDA van 6 juni over Scalda.
 
Naar aanleiding van de gegeven antwoorden bij vraag 4 wil de CDA graag een update van de
 
zekere voordelen van de komst van windenergie en de gevolgen voor het onderwijs.
 
Dit zegt de wethouder toe. (Opname actiepuntenlijst.)
 
8A.3 Beantwoording art. 34 vragen van de CU van 9 mei over met uitkering word je geen
 

Vlissinger. 
8A.4 Beantwoording art. 34 vragen van de LPV 17 mei over bereikbaarheid Zeeuwse 

ziekenhuiszorg. 
8A.5 Beantwoording art. 34 vragen van de LPV van 28 juni over cameratoezicht. 
8A.6 Beantwoording art. 34 vragen van de LPV van 9 juli over De Piek. 
De vragen worden doorgeschoven naar Besluitenraad van 2 november 2017. 
8A.7 Beantwoording art. 34 vragen van de LPV van 30 juni over vervoer psychiatrische patiënten 

door politie. 
8A.8 Beantwoording art. 34 vragen van de POV van 6 juni over schoonmaken binnenstad. 
8A.9 Beantwoording art. 34 vragen van de POV van 20 augustus over woningbouw op 

Walcheren. 
8A.10 Beantwoording art. 34 vragen van de PSR van 8 juni over de bloemenbuurt. 
8A.11 Beantwoording art. 34 vragen van de SGP van 23 juni over busvervoer passagiers 

cruiseschepen. 
8A.12 Beantwoording art. 34 vragen van de SGP/PSR/GL van 25 april over bomenkap Kanaaldijk. 
8A.13 Beantwoording art. 34 vragen van de SP van 9 juni over evaluatie jaarwisseling. 
Agenderen voor Adviesraad. 
8A.14 Beantwoording art. 34 vragen van de SP van 20 april over parkeerboetes 1e paasdag. 
8A.15 Beantwoording art. 34 vragen van de SP van 31 juli over slotbijeenkomst Commissie 

toekomstige zorg Zeeland. 
8A.16 Beantwoording art. 34 vragen van de SP van 8 juni over stoepranden seniorenwoningen. 
8A.17 Beantwoording art. 34 vragen van de SP van 20 juli over trap Van Woelderenlaan. 

8B. AFHANDELING MOTIES 
De raad stemt in met de wijze waarop de moties zijn afgehandeld. 

9. OVER TE LEGGEN STUKKEN 

10. SLUITING 
De voorzitter sluit om 22.38 uur de vergadering. 
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