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  Vaststelling openbare besluitenlijst col-
legevergadering van 22 februari 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

2084373  Vaststelling openbare besluitenlijst col-
legevergadering van 24 februari 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

2081293, 
2081288 

 Verkeerskundig I Ruimtelijk Kader Bin-
nenstad 
 

Aangehouden. 
 

2083228, 
2083245, 
2083246, 
2083247 
 
 

 Machinefabriek - herbestemming Aangehouden. 
 

2081117, 
2081132, 
2081135, 
2081136 

 Evaluatie inkoopkader jeugdhulp 2020-
2024 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het ‘Onderzoek inkoopkader en sturingsinstrumentarium Inkooporganisatie 

Jeugdhulp Zeeland’; 
2. dit onderzoek met een begeleidende raadsinformatiebrief voor informatie aan de gemeenteraad be-

schikbaar te stellen. 
 

2083852, 
2083847, 
2083848, 
2083850 

 Lokaal preventieakkoord, 'Samen ge-
zond in Vlissingen' 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het lokaal preventieakkoord, ‘Samen gezond in Vlissingen’; 
2. het vervolg van het lokaal preventieakkoord te organiseren vanuit de buurtteams; 
3. de specifieke uitkering Lokaal preventieakkoord 2022, ad €30.000, beschikbaar te stellen als activitei-

tenbudget Buurtteams voor initiatieven die voortkomen uit het preventieakkoord en dit in de 1e be-
stuursrapportage 2022 te verwerken; 

4. in te stemmen met het O&O-formulier ‘Lokaal preventieakkoord, ‘Samen gezond in Vlissingen’ en dit 
ter goedkeuring voor te leggen aan de art.12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder; 

5. dit besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur en de Provincie 
Zeeland als toezichthouder; 

6. de gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief. 
 

2082030,  Parkeerproblematiek Paul Krugerstraat Het college besluit: 
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2082320, 
2082024 

als onderdeel van evaluatie parkeerbe-
leid 

de parkeerproblematiek in de Paul Krugerstraat als onderdeel mee te nemen in de evaluatie van het 
parkeerbeleid. 
 

2082837, 
2083077, 
2083078, 
2083079, 
2083630, 
2083631 

 Omgevingsvergunning tijdelijke nood-
opvang asielzoekers aan de Oosterha-
venweg 10 

Het college besluit: 
- kennis te nemen van de door COA ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning om af te 

wijken van de beheersverordening ‘Buitenhaven’ en voor een omgevingsvergunning voor brandveilig 
gebruik (WABO/2022/19) voor de tijdelijke noodopvang asielzoekers tot 1 juli 2022 aan de Oosterha-
venweg 10; 

- de aanvraag omgevingsvergunning voor gebruik in afwijking van de beheersverordening ‘Buitenha-
ven’ te verlenen (WABO/2022/20); 

- kennis te nemen van de memo van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) (nummer 2083630) en de toe-
zegging van het COA; 

- in verband met de lange proceduretijd toe te staan dat COA, vooruitlopend op de definitieve vergun-
ning voor brandveilig gebruik, overgaat tot de tijdelijke opvang van asielzoekers in het complex, op 
voorwaarde dat de geconstateerde gebreken door VRZ voorafgaand aan de ingebruikname door 
COA worden verholpen; 

- de Bestuursovereenkomst met het COA (nummer 2083631) te ondertekenen. 
 

2084444, 
2077764, 
2078224, 
2081527, 
2083813 

 Visie Spuikom; kennisname schetsvisie 
Spuikom en aanvangen bespiegelings-
fase 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de 'schetsvisie Spuikom' en hiermee de uitwerkingsfase af te sluiten; 
2. aan te vangen met de 'bespiegelingsfase' voor de Visie Spuikom; 
3. de gemeenteraad te informeren over de 'schetsvisie Spuikom' en verwachtingen van de 'bespiege-

lingsfase'; 
4. tot het opleggen van geheimhouding op bijlage 208313 bij deze nota op grond van artikel 10 lid 2 on-

der b van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 
 

2083220, 
2084856, 
2084278 

 Energietoeslag lage inkomens Het college besluit: 
- wel al in te stemmen met het op voorhand uitkeren van de energietoeslag voor lage inkomens en 

vooruitlopend op de beschikking en de richtlijn vanuit het Rijk; 
- dit besluit nog wel voor te leggen aan de art.12-inspecteur.  

 
2083920, 
2083910, 
2083911, 
2083912, 
2083913 

 Collegevoorstel extra antidiscriminatie-
middelen 

Het college besluit: 
1. incidenteel € 17.664 voor 2022 beschikbaar te stellen aan het Anti Discriminatie Bureau Zeeland 

(ADBZ) ten laste van de middelen die in de meicirculaire 2021 beschikbaar zijn gesteld ter verster-
king van de antidiscriminatie voorziening. 
a. de middelen aan het ADBZ worden verstrekt onder de voorwaarde dat alle Zeeuwse gemeenten 

extra middelen beschikbaar stellen aan het ADBZ; 
b. aan het ADBZ de middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van het werkplan Anti Discriminatie 

Bureau Zeeland 2022-2023 en in overleg te gaan met het ADBZ over het lokale uitvoeringsplan; 
2. medewerking te verlenen aan het verzoek van de Provincie Zeeland om de tentoonstelling PRIDE 

PHOTO in de openbare ruimte (binnenstad) van Vlissingen te houden, gedurende 3 weken (o.a. tij-
dens het Bevrijdingsfestival); 

3. vast te stellen dat de tentoonstelling aansluit op: 
a. de thematiek van het Bevrijdingsfestival en  
b. de ambitie van Vlissingen om een inclusieve gemeente te zijn; 
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4. de middelen uit beslispunt 1 via de eerste bestuursrapportage 2022 functioneel te ramen op het bud-
get 60770213 - 4426 ten laste van de algemene uitkering. 

 
2084459  Toekennen leerlingenvervoer Trampoli-

negroep 
Het college besluit: 
leerlingenvervoer toe te kennen aan een aanvrager uit de gemeente Vlissingen tot einde schooljaar 
2021-2022. 
 

2077775  Besteding van de middelen 2022 ten 
behoeve van de implementatie van de 
Wet open overheid 

Het college besluit: 
- de incidentele en structurele middelen die voor 2022 beschikbaar zijn in verband met de implementa-

tie en uitvoering van de Wet open overheid te gebruiken voor de inzet van een extern projectleider, 
één of meer uitzendkrachten ten behoeve van het tijdig op orde brengen van het zaaksysteem 
Djuma, de aanschaf van software om documenten te anonimiseren en de realisatie van een koppe-
ling tussen het zaaksysteem Djuma en het publicatie-platform PLOOI; 

- het bedrag van de stelpost voor 2022 ad € 123.226 aan het team Advies beschikbaar te stellen om 
van daaruit de kosten die samenhangen met de acties onder 1. te kunnen opvangen. 

 
2082079, 
2082102, 
2082103, 
2080948, 
2080949, 
2082075 

 Ondertekenen VNG convenanten 
hulpmiddelen 2021 

Het college besluit: 
- de convenanten ‘Maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen’ en ‘Meeverhuizen van individuele mobi-

liteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing’ van de VNG te ondertekenen 
en de werkwijze in de uitvoeringspraktijk van de lokale toegang Wmo hulpmiddelen over te nemen; 

- de ‘oplegger verhuisconvenant’ te ondertekenen en de opgenomen voorbehouden in de uitvoering 
van dat convenant te implementeren; 

- kennis te nemen van het advies van de Wmo-adviesraad Vlissingen en te reageren op de inhoudelij-
ke punten met een brief. 

 
  Eindafrekening Wlz cliënten (1361325 

Verseon) 
Het college besluit: 
1. beschermd wonen cliënten, die in 2020 een aanvraag Wet langdurige zorg (Wlz) hebben ingediend 

(hierna: Wlz overgangscliënten) en daar in 2021 een besluit op hebben ontvangen met uitstroom naar 
de Wlz tot gevolg, met toepassing van artikel 14, lid 2 van de overeenkomst dienstverlening uitvoe-
ring maatwerkvoorziening beschermd wonen 2021, te financieren op basis van daadwerkelijk gele-
verde zorg (lees: werkelijk aantal dagen dat beschermd wonen is ontvangen); 

2. het dagtarief per ondersteuningsvorm vast te stellen op basis van het jaartarief (inclusief compensa-
tie)/365; 

3. het CZW-bureau de opdracht te geven uitvoering te geven aan dit besluit en daarmee tot eindafreke-
ning van de Wlz overgangscliënten over te gaan; 

4. dit besluit ter kennisname te brengen aan de art.12-inspecteur en de Provincie als toezichthouder. 
 

2086846 / 
2086850 

 Transformatiefonds extramuralisering 
en ambulantisering GGZ 2022  
(1360845 Verseon) 
 

Aangehouden. 
 

 

  Ambitie openbare ruimte Bloemenbuurt 
(1361021 Verseon) 
 
 

Aangehouden. 
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2086846 / 
2086850 

 Reflectieverslag GI-functie in Zeeland Aangehouden. 
 

2082319, 
2082311 

 Vaststellen aanwijzingsbesluit installa-
tieverantwoordelijke/ werkverantwoor-
delijk 

De burgemeester van Vlissingen, het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen en de 
algemeen directeur van de gemeente Vlissingen, ieder voor zover het de toegekende bevoegdheden be-
treft; 
gelet op: 
•  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; 
•  de artikelen 59a, tweede lid, 171, tweede lid van de Gemeentewet; 
•  bepaling 4.2.101 van de NEN 3140; 
•  de artikelen 3.4 en 3.5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit; 
overwegende: 
•  dat de gemeente eigenaar is van elektrische installaties die zijn gesitueerd langs haar gemeentelijke  
   wegen; 
•  dat de gemeente ten aanzien van de werking van en de werkzaamheden aan die installaties verant-

woordelijk is voor een zo groot mogelijke elektrische veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming en 
het bevorderen van welzijn bij de arbeid; 

•  dat de gemeente Vlissingen aan deze wettelijk opdracht en verantwoordelijkheid concreet invulling  
   wenst te geven door gebruik te maken van de uitvoeringsnormen in de NEN 3140; 
•  dat de algemeen directeur van de gemeente de zorg en verantwoordelijkheid voor de elektrische veilig-

heid van de hiervoor bedoelde elektrische installaties wenst te borgen en daartoe een ter zake deskun-
dige installatieverantwoordelijke wenst aan te wijzen en een werkverantwoordelijke;  

•  dat burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester aan deze installatieverantwoorde- 
   lijke en werkverantwoordelijke mandaat, volmacht en machtiging wensen te verlenen, teneinde hen in 

staat te stellen om overeenkomstig de bepalingen van de NEN 3140 ten aanzien van de betreffende 
technische installaties van gemeente werkzaamheden uit te voeren en de daartoe benodigde bevoegd-
heden uit te oefenen; 

•  dat met de ondertekening van dit besluit door de Installatieverantwoordelijke en de werkverantwoorde-
lijke tevens wordt voldaan aan de instemming, bedoeld in artikel 10:4, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht; 

 
Besluiten: 
•  tot vaststellen van het bij deze nota behorende aanwijzingsbesluit en  

- de medewerker technisch onderhoud installaties/objecten de heer E. Kooman aan te wijzen als 
  installatieverantwoordelijke, in het kader van de NEN 3140:2011 en A3:2019, per 1 juni 2021. 
- de medewerker technisch onderhoud gebouwinstallaties/objecten heer H. de Bruijne aan te wijzen 
  als werkverantwoordelijke, in het kader van de NEN 3140:2011 en A3:2019, per 1 juni 2021. 
- de heer J. Joosse aan te wijzen als licentiebeheerder NEN3140 norm. 

 
 

2084468  Voorstel Activering investeringskrediet 
Hybride werken 
 

Het college besluit: 
tot activering van het investeringskrediet van € 1.031 miljoen voor hybride werken. 
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Rondvragen 
 
1345983 / 
1349845 

Rondvraag 1 08-03-2022: Beantwoording vragen ogv 
artikel 34 RvO van fractie SGP inzake verzoek bankje 
voor dokter W.A. Bax in het park tegenover zieken-
huis ZRTI/ADRZ 
 

De beantwoording vragen ogv artikel 34 RvO van fractie SGP inzake verzoek bankje voor dokter W.A. 
Bax in het park tegenover ziekenhuis ZRTI/ADRZ wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld met 
inachtneming van de aangegeven aanpassingen. 
 

 
2082990 Rondvraag 2 08-03-2022: Declaratieformulier reis- en 

verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over fe-
bruari 2022 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over februari 2022 wordt 
conform geaccordeerd. 

2086815, 
2086816 

Rondvraag 3 08-03-2022: Beantwoording vragen ogv 
art. 34 RvO van fractie 50Plus inzake procedure 
scheepshelling 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie 50Plus inzake procedure scheepshelling wordt 
conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

 
2086591, 
2080744 

Rondvraag 4 08-03-2022: Beantwoording vragen ogv 
art. 34 RvO van fractie LPV inzake Hellingbaan 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie LPV inzake Hellingbaan wordt conform de voor-
gelegde tekst vastgesteld. 

2083791, 
2080747 

Rondvraag 5 058-03-2022: Beantwoording vragen 
ogv art. 34 RvO van fractie SGP inzake aangenomen 
motie in participatieproces genegeerd 
 

De portefeuillehouder wordt gemachtigd de beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie SGP in-
zake aangenomen motie in participatieproces genegeerd definitief vast te stellen. 
 

 
2083785 / 
2085343 

Rondvraag 6 08-03-2022: Beantwoording vragen ogv 
art. 34 RvO van fractie PvdA inzake verzoek Minima-
beleid en OV aanbod Connexxion 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie PvdA inzake verzoek Minimabeleid en OV aan-
bod Connexxion wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

  


