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1282664

Aantrekkelijke Ontwerpbestemmingsplan
stad
'Scheldekwartier, Timmerplein'

Het college besluit:
- de inhoud van de Antwoordnota, zoals opgenomen in bijlage 1 (verseon: 1285530) vast te stellen;
- het ontwerpbestemmingsplan 'Scheldekwartier, Timmerplein', zoals opgenomen in bijlage 2, 3 en 4 (verseon:
1285770, 1285771 en 1285772) vast te stellen;
- een procedure hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder en het daarbij behorende ontwerpbesluit, zoals
opgenomen in bijlage 4 (verseon: 1285774) vast te stellen;
- het gedeeltelijk gecoördineerd voortzetten van de bestemmingsplanprocedure met de procedure aanvraag omgevingsvergunning 'bouwen';
- toepassing te geven aan de crisis- en herstelwet;
- inspreker 2 middels een brief namens het college te informeren over de antwoordnota en het vervolg van de
procedure (verseon:1285528).

1290266

Leefbaarheid

Vaststelling definitief spreidings- Het college besluit:
plan locaties ondergrondse con- 1. het spreidingsplan (verseonnummer 1257138) op basis van artikel 9 lid 2 van de Afvalstoffenverordening vast te
tainers Ritthem, Hof van Berlage,
stellen voor de volgende ondergrondse containers:
Scheldekwartier en Souburg
- 3 in Ritthem;
Noord
- 1 bij Hof Berlage;
- 12 in het Scheldekwartier;
- 3 in Souburg-Noord;
2. op basis van de ingediende zienswijzen geen aanpassingen te doen aan het spreidingsplan en hierover de indieners te informeren.

1290207

Sociale samenhang

Extra budget inkoop beschermd
wonen 2021

Het college besluit:
1. gebruik te maken van de onderhandelingsprocedure zonder vooraankondiging zoals genoemd in artikel 2.32 lid
1 onderdeel c van de Aanbestedingswet, omdat de opdracht dwingende spoed heeft;
2. met als resultaat van deze onderhandelingsprocedure de overeenkomst uitvoering maatwerkvoorziening beschermd wonen 2021 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 aan te gaan met de zorgaanbieders Allevo en
Ter Weel;
3. een (extra) budget beschikbaar te stellen ter hoogte van € 5,3 mln voor de inkoop van beschermd wonen, waarvan afgerond € 500.000 voor de reguliere inkoop en €4,8 mln voor de overgangscliënten Wlz en dit ten laste te
brengen van de integratie uitkering beschermd wonen 2021;
4. de burgemeester besluit voor zover bevoegd mandaat te verlenen aan wethouder A.A. Vader ter ondertekening
-1-

van de overeenkomst als bedoeld onder dictumpunt 2;
5. in te stemmen met O&O-formulier 'extra budget inkoop beschermd wonen 2021';
6. dit besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder;
7. de raad via een raadsinformatiebrief te informeren met machtiging vaststelling portefeuillehouder;
8. m.b.t. risico’s te signaleren richting art 12-inspecteur dat deze nu nog onvoldoende te overzien zijn;
9. m.b.t. deze problematiek een memo voor te bereiden richting VNG-commissie.
1290256

Sociale samenhang

Continuïteit drangzaken Intervence

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de overdracht van alle drangzaken van Intervence in het eerste kwartaal van 2021 en de
geleidelijke overdracht van drang en casusregie jeugd de rest van het jaar;
2. voor deze overdracht het regieteam van Team Wmo en Jeugd uit te breiden met 1 fte casusregisseur;
3. hiervoor incidenteel een bedrag van € 93.600 beschikbaar te stellen;
4. dit bedrag te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2021;
5. in te stemmen met het O&O-formulier continuïteit drangzaken;
6. de inzet van deze fte casusregie in september 2021 te evalueren met het oog op de toekomstig noodzakelijke
formatie van het regieteam van Team Wmo en Jeugd;
7. genoemde besluitvorming onder voorbehoud van instemming door de inspecteur artikel 12 en de Provincie als
toezichthouder.

1284375

Sociale samenhang

Financiering onafhankelijk deskundige Beschermd wonen 2022

Het college besluit:
1. de onafhankelijk deskundige Beschermd wonen voor de regio Zeeland aan te stellen bij het CZW-bureau (onderdeel van SWVO) met als werkplek het Veiligheidshuis;
2. het CZW-bureau opdracht te geven om in het werkproces van de onafhankelijk deskundige een duidelijk en bindend statuut op te nemen dat de onafhankelijkheid van de advisering waarborgt;
3. de kosten voor de inzet van de onafhankelijk deskundige voor 2022 van maximaal € 100.000 te dekken uit de
reserve Centrumtaken. Dit wordt verwerkt in de programmabegroting 2022 van Vlissingen;
4. in te stemmen met het O&O-formulier 'Financiering onafhankelijk deskundige Beschermd wonen 2022';
5. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de Provincie
Zeeland als toezichthouder.

1289800

Aantrekkelijke Provinciaal inpassingsplan verstad
legging en verdraaiing van de
start- en landingsbaan van Vliegveld Midden-Zeeland

Het college besluit:
1. de bijgevoegde brief d.d. 17 juli 2020, die verzonden is door het college van de gemeente Middelburg aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland, met als onderwerp 'Aanpassing bestemmingsplannen baanrotatie
Vliegveld Midden-Zeeland', te bekrachtigen.
2. de raad voor te stellen
2.1 in te stemmen met het voornemen van Provinciale Staten Zeeland om de procedure voor een inpassingsplan voor Vliegveld Midden-Zeeland te starten voor de verlegging en verdraaiing van de start- en landingsbaan van het vliegveld, een en ander zoals verwoord in hun brief met kenmerk 1290333;
2.2. Provinciale Staten te verzoeken bij de verdere voorbereiding van het inpassingsplan:
- te streven naar behoud van de planologische mogelijkheden voor het oprichten van windturbines zoals
vastgelegd in het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2018;
- te verkennen of verruiming van de maximale tiphoogte voor nieuwe windturbines in het huidige hoogtebeperkingengebied van het Vliegveld Midden-Zeeland, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan Zeehavenen industrieterrein Sloe 2018, tot de mogelijkheden behoort;
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2.3 Provinciale Staten, door tussenkomst van Gedeputeerde Staten, van uw besluit in kennis te stellen door
middel van een brief, waarvan het concept is bijgevoegd.
1284988

Aantrekkelijke Principeverzoek planologische
stad
medewerking aan verruimen periode oprichting seizoensgebonden bouwwerken

Het college besluit:
1. geen volledige medewerking te verlenen aan de verruiming van de periode van oprichting en gebruik van
strandslaaphuisjes, zoals beschreven in het bijgevoegde principeverzoek (1264002);
2. medewerking te verlenen aan de verruiming van de periode van oprichting van strandslaaphuisjes, voor de periode vanaf 1 maart;
3. de initiatiefnemer door middel van bijgevoegde brief (1284639), hierover te informeren.

1290129

Aantrekkelijke Voorbereidingsbesluit Baskensstad
burg, gedeelte sportvelden

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. te verklaren, dat, op grond van artikel 3.7, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening, een bestemmingsplan wordt
voorbereid voor het plangebied Baskensburg, gedeelte sportvelden, overeenkomstig de bij dit besluit behorende
verbeelding met het planidentificatienummer NL.IMRO.0718.VBSP04-VG01;
2. te bepalen, dat het verboden is het gebruik van gronden en bouwwerken, zoals dat bestond op het moment van
inwerkingtreding van dit besluit, te wijzigen in een ander gebruik, waaronder ook wordt verstaan wijziging in omvang of intensiteit, indien het bij dit besluit aangewezen gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking
van de bij het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan te geven bestemming;
3. te bepalen, dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kunnen afwijken van dit verbod, mits het
voorgestane gebruik niet in strijd is met het geldende planologische beleid c.q. het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
4. te bepalen, dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie.
Het college besluit:
5. beslispunt 2 van uw collegebesluit d.d. 15 december 2020 met als onderwerp 'Onderzoek programmatische invulling voormalig sportpark Baskensburg' en met als kenmerk 1266575, te wijzigen in het navolgende besluit: ‘2.
na afronding van het onderzoek onder punt 1 de conclusies van het onderzoek met het stedenbouwkundigruimtelijk plan voor het toekomstige bedrijventerrein Baskensburg aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor
te leggen.’.

1252700

Leefbaarheid

Actualisatie processtappen bij de Het college besluit:
verkoop van onroerend goed
onder gelijktijdige intrekking van het op 18 augustus 2015 vastgestelde document "Processtappen bij verkoop onroerend goed 2015", het document "Verkoopprotocol onroerend goed 2021" vast te stellen met inachtneming van
de aangegeven aanpassingen m.b.t. stap 2 en 14.

1283501

Bestuur

Jaarlijks aanwijzen hotspots in
Het college besluit:
een hotspotmonitor t.b.v. archive- 1. in te stemmen met het procedurevoorstel van het Zeeuws Archief om jaarlijks een hotspotmonitor vast te stellen;
ring
2. vanaf het jaar 2020 overeenkomstig het advies van het Zeeuws Archief in ieder geval de Corona-crisis aan te
wijzen als hotspot waarop artikel 5, eerste lid, sub. e. van het Archiefbesluit van toepassing is;
3. over deze besluiten (jaarlijks) in- en extern te communiceren.

1263292

Aantrekkelijke Uitgangspunten (herijking) Visie
stad
Spuikom voorleggen aan gemeenteraad

Het college besluit:
1. de uitgangspunten voor de Visie Spuikom ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad, middels een
raadsbesluit (1283732) met machtiging definitieve vaststelling raadsvoorstel portefeuillehouder;
2. in te stemmen met het participatieproces op hoofdlijnen (1285752) Visie Spuikom.
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1285747

Leefbaarheid

Intrekken Warmteplan Scheldewijk

Het college besluit:
1. geen garantieverklaring af te geven ten behoeve van de voorfinanciering voor de installatie van het collectieve
warmtenet van Eteck;
2. de aanbestedingsprocedure van de collectieve warmtevoorziening in Scheldewijk in te trekken en hierover Eteck
te informeren conform bijgesloten brief (registratiekenmerk: 1225618/1285266);
3. het besluit tot intrekking van het Warmteplan Scheldewijk aan de gemeenteraad voor te leggen in een raadsvoorstel (registratiekenmerk: 1285751).

1290036

Leefbaarheid

Strategisch Huisvestingsplan onderwijs

Teruggenomen.

1290650

Aantrekkelijke Principebesluit overnachting mili- Het college besluit:
stad
tairen Verbrugge Zeeland Termi- 1. kennis te nemen van het namens Verbrugge Zeeland Terminals B.V. ontvangen principe-verzoek voor het facilinals
teren van tijdelijke overnachting van militairen op/bij het terrein van Verbrugge Zeeland Terminals in VlissingenOost;
2. kennis te nemen van het advies van de Veiligheidsregio Zeeland en RUD Zeeland inzake externe veiligheid
m.b.t. het onder beslispunt 1 genoemde verzoek;
3. in principe (planologische) medewerking te verlenen aan het onder beslispunt 1 genoemde verzoek, onder
voorwaarde dat bij de verdere planvorming de in het principeverzoek en het advies genoemde veiligheidsmaatregelen worden nageleefd;
4. deze medewerking expliciet te baseren op de aangetoonde functionele binding vanuit noodzaak principe “train
as you fight” ter voorkoming precedentwerking;
5 kennis te nemen van bijgevoegd verzoek van Verbrugge Zeeland Terminals B.V., om vooruitlopend op een
eventuele definitieve omgevingsvergunning voor het onder beslispunt 1 genoemde verzoek, de overnachting van
militairen in augustus 2021 te gedogen;
6. de onder beslispunt 5 genoemde situatie niet te gedogen;
7. de initiatiefnemer door middel van de bijgevoegde conceptbrief in kennis te stellen van uw besluiten onder beslispunt 3 en 6;
8. de raad door middel van de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief in kennis te stellen van uw besluit onder
beslispunt 3.

1285180

Aantrekkelijke Holding Zeeuwse Visveilingen
stad
BV: aandeelhoudersstrategie en
AvA dd 3 maart 2021

Het college besluit:
 kennis te nemen van het rapport "Aandeelhouderstrategie HZV - bouwstenen";
 akkoord te gaan met het voorstel van directie en Raad van Commissarissen (RvC) van Holding Zeeuwse
Visveilingen (HZV) om de garnalenaanvoer van Breskens per 1 juli 2021 over te hevelen naar Vlissingen;
 directie en RvC van HZV te verzoeken de onderhandelingen met een potentiële koper te hervatten;
 een voorstel van directie en RvC van HZV af te wachten inzake het terugtrekken van gemeente Sluis uit HZV.
 de gemeenteraad per brief 1285759 eventuele wensen en bedenkingen te vragen m.b.t. het rapport van APE
Significant, over het voorstel van directie en RvC om de garnalenaanvoer over te hevelen naar Vlissingen en
over de besluiten van het college met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder.
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