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2194819  Openbare besluitenlijst 
collegevergadering van 4 oktober 
2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

  Openbare parafenbesluitenlijst 
van 7 oktober 2022 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

    
2174118, 
2181390, 
2181389, 
2181645, 
2181340, 
2181338, 
2181337, 
2181336 

 Steunverlening aan Film by the Sea 
en Project "Frontstad Vlissingen 
door de eeuwen heen" 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het initiatief (1e fase van het project) van de "Stichting Oorlogsjaren 

Vlissingen" om te komen tot een Herinneringscentrum en Herinnerings-promenade "Frontstad 
Vlissingen, door de eeuwen heen"; 

2. de 2e fase van het project (de definitiefase) te ondersteunen met een financiële bijdrage van de 
gemeente tot een bedrag van € 20.000. Deze bijdrage komt vanuit het Steunfonds Cultuur 
Vlissingen (kostenplaats 602912); 

3. aan het bestuur van de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen" nadrukkelijk te berichten, dat de 
bijdrage een éénmalige is en dat bij de verdere ontwikkeling van het initiatief zelf moet worden 
zorgdragen voor de benodigde financiering, waarbij er niet mag worden gerekend op verdere 
financiële steun van de gemeente; 

4. kennis te nemen van de begrotingscijfers van de "Stichting Film by the Sea" voor het jaar 2022 
en vast te stellen, dat het tekort voor dit jaar zal oplopen tot mogelijk € 50.000 en dat dit mede 
wordt veroorzaakt door de gevolgen van de afgelopen corona-pandemie; 

5. aan de Stichting Film by the Sea een voorlopige ondersteuning te verlenen tot een bedrag van   
€ 25.000 vanuit het Steunfonds Cultuur Vlissingen (kostenplaats 602912); 

6. tot definitieve beschikbaarstelling van dit bedrag over te gaan, als uit de jaarstukken blijkt, dat er 
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van een exploitatietekort over het jaar 2022 sprake is; 
7. voor de kwartiermakers fase oprichting kenniscentrum Slavernijverleden een bedrag van            

€ 30.000 uit het Steunfonds Cultuur Vlissingen te reserveren; 
8. het dan resterend budget, ad € 36.518,-- van het Steunfonds Cultuur Vlissingen (kostenplaats 

602912) over te hevelen naar het jaar 2023; 
9. na het genomen besluit de besturen van de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen en de Stichting 

Film by the Sea  op de hoogte brengen van de beschikbaarstelling van de gelden middels 
bijgevoegde brieven (Djumanr.: 2181391 en 2181389). 

 
2188841, 
2188810 

 Raadsinformatiebrief 
uitvoeringstermijn herinrichting 
Vlissingsestraat 

Het college besluit: 
De raad te informeren over de aanvang en uitvoeringsjaar van het herinrichtingsproject 
Vlissingsestraat in Oost-Souburg en de portefeuillehouder te machtigen de raadsinformatiebrief 
definitief vast te stellen. 
 

2185966, 
2185964, 
2185963, 
2185962, 
2185961, 
2185960, 
2188839, 
2193107 

 Implementatie levensloopfunctie 
ketenveldnorm veiligheidsregio 
Zeeland 

Het college besluit: 
1. akkoord te gaan met de invulling van de levensloopfunctie Ketenveldnorm volgens de 

voorgestelde werkwijze voor Zeeland in de periode van 1 april 2022 tot en met december 2026;  
2. akkoord te gaan met de financiering van Emergis als regionaal levensloopaanbieder voor de 

personele inzet in de aanmeld- en opstartfase van de levensloopfunctie.  
Voor Vlissingen is deze bijdrage voor 2022 € 4.633,- en voor de periode 2023 tot en met 2026 
€ 2.548,- per jaar (excl. indexering); 

3. akkoord te gaan met het financieren van Emergis als regionaal levensloopaanbieder voor het 
casemanagement levensloopfunctie. Voor Vlissingen is deze bijdrage  € 11.583,- voor de 
periode 2022 tot en met 2026 (excl. indexering); 

4. de inzet van de projectleider levensloopfunctie Ketenveldnorm voor 24 uur per week te 
verlengen tot en met 31 december 2022. De bijdrage voor de Vlissingen is € 16.792, -; 

5. de kosten te dekken voor een totaalbedrag van € 33.008,- voor 2022 vanuit de beschikbaar 
gestelde middelen uit de algemene uitkering voor Versterking Dienstverlening Gemeenten en 
het budget MO Straathoekwerk;  

6. de structurele kosten op te nemen voor een totaalbedrag van € 14.131,- per jaar (excl. 
indexatie) in de begroting vanaf 2023 tot en met 2026 en te dekken uit vanuit het budget MO 
Straathoekwerk; 

7. in te stemmen met het O&O-formulier ‘Implementatie levensloopfunctie ketenveldnorm 
veiligheidsregio Zeeland’; 

8. de raadsinformatiebrief over de implementatie van de levensloop functie Ketenveld-norm ter 
kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden; 
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9. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-
inspecteur en provincie Zeeland als toezichthouder. 

 
2179150, 
2179148, 
2179149 

 Stilstandsvoorziening slagschaduw 
Windpark Joosland en 
windturbine(s) Patronale Solar 
Nederland B.V. 
 

Het college besluit: 
- kennis te nemen van de voorgestelde stilstandsvoorziening van 50 uur en 3 minuten per jaar 

voor het op te richten Windpark Joosland van Eneco Verda B.V.; 
- kennis te nemen van de voorgestelde stilstandsvoorziening van 7 uur en 11 minuten per jaar 

voor de op te richten windturbine(s) van Patronale Solar Nederland B.V.; 
- goedkeuring te verlenen aan de bovengenoemde stilstandsvoorzieningen. 
 

2174569, 
2187974, 
2186825 

 Jaarverslag en Jaarrekening CZW 
2021 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van het CZW-bureau (Djuma nr. 

2187974); 
2. De gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief (Djuma nr. (2186825); 
3. het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van het CZW-bureau ter kennisname te verstrekken aan 

de Artikel 12-inspecteur en provincie Zeeland als toezichthouder. 
 

2186300, 
2186299, 
2188658, 
2189941 

 Projectleiding Geweld hoort nergens 
thuis 

Het college besluit: 
1. De regionale projectleiding voor de aanpak huiselijk geweld te continueren en hiervoor nieuwe 

capaciteit in te huren voor een periode van ca. 12 maanden.  
2. De SPUK-uitkering ‘Regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 

2022’ van maximaal € 75.000 te benutten om de gemaakte en nog te maken kosten in 2022 
voor projectleiding te dekken.  

3. De nog beschikbare middelen voor projectleiding Geweld hoort nergens thuis ad. € 54.905,- 
die begroot stonden in de programmabegroting 2022 CZW Bureau door te schuiven t.b.v. 
inhuur projectleiding in 2023. 

4. In te stemmen met het O en O formulier "Projectleiding Geweld hoort nergens thuis" (Djuma nr. 
2189941). 

5. Bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-
inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder. 

 
2193343, 
2193337, 
2193340, 
2193341 

 Besluit Principebesluit tijdelijke 
huisvesting internationale 
werknemers Damen 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het principeverzoek (2154069) van ondernemingen van de Damen 

Shipyards Group N.V. die in de gemeente Vlissingen actief zijn met betrekking tot de tijdelijke 
huisvesting van in totaal 50 internationale werknemers in:  
 -  de oude Zeevaartschool (Boulevard Bankert 156), ter plaatse van het gedeelte waar 
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voorheen een (zorg)hotel was gevestigd voor de huisvesting van 28 internationale 
werknemers;    

 -  het tweede gedeelte van de oude Zeevaartschool (Boulevard Bankert 154) voor een nader te 
bepalen aantal (inter)nationale werknemers;   

 - hotelschepen aan de Koningsweg te Vlissingen ("Basaltkade", kadastraal Vlissingen C-22O9) 
en/of aan de Piet Heinkade voor een nader te bepalen aantal (inter)nationale werknemers. 

   Voor zover het verzoek betrekking heeft op verblijf tot 4 maanden. 
 2.  Geen medewerking te verlenen aan het bovenstaande verzoek.  
      Voor zover het verzoek betrekking heeft op verblijf vanaf 4 maanden of langer. 
3.  de bijlage ‘begrippen en randvoorwaarden’ hiervoor vast te stellen en op van toepassing te 

verklaren; 
4. onder voorwaarde dat voldaan dient te worden aan de bijlage ‘begrippen en randvoor- waarden’ 

een positieve grondhouding aan te nemen over de huisvesting van (inter)nationale werknemers 
in de oude Zeevaartschool (Boulevard Bankert 156), ter plaatse van het gedeelte waar voorheen 
een (zorg)hotel was gevestigd voor de huisvesting van maximaal 28 internationale werknemers, 
tot uiterlijk 1 september 2023, waarbij de betreffende (inter)nationale werknemers zich in dienen 
te schrijven in de Basis Registratie Personen; 

5.  overeenkomstig voorwaarde 1.5 uit de bijlage ‘begrippen en randvoorwaarden’ vast te stellen 
dat er sprake is van een menswaardige huisvesting ter plaatse van Boulevard Bankert 156, 
onder voorwaarde dat voldaan wordt aan de overige kwalitatieve randvoorwaarden; 

6. onder voorwaarden dat voldaan dient te worden aan de bijlage ‘begrippen en randvoorwaarden’ 
een positieve grondhouding aan te nemen over de verzochte huisvesting van (inter)nationale 
werknemers in het tweede gedeelte van de oude Zeevaartschool (Boulevard Bankert 154) voor 
een nader te bepalen aantal (inter)nationale werknemers, tot uiterlijk 1 september 2023, waarbij 
de betreffende (inter)nationale werknemers zich in dienen te schrijven in de Basis Registratie 
Personen; 

7.  uitsluitend aan één van de twee onder de beslispunten 4 en 6 genoemde locaties eventueel 
planologische medewerking te verlenen, op grond van de te ontvangen vergunningaanvraag en 
mits voldaan wordt aan de bijlage ‘begrippen en randvoorwaarden’; 

8. geen medewerking te verlenen aan de tijdelijke huisvesting van internationale werknemers op 
hotelschepen aan de Koningsweg te Vlissingen ("Basaltkade", kadastraal Vlissingen C-22O9) 
en/of aan de Piet Heinkade; 

9.  Koninklijke Schelde Groep B.V. door middel van een brief in kennis te stellen van dit besluit.  
10. De gemeenraad door middel van een raadsinformatiebrief in kennis te stellen van dit besluit 

met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder.  
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2183963, 
2191182, 
2191188, 
2146220 

 Buurtbedrijf B.V. i.o. Het college besluit: 
1. het voornemen te hebben een besloten vennootschap ‘Buurtbedrijf Vlissingen B.V.’ op te 

richten; 
2. in afwachting van de statuten te werken vanuit ‘Buurtbedrijf Vlissingen B.V. i.o.’ (in oprichting); 
3. de ambtelijk opdrachtgever van het project Buurtteams te benoemen als functionaris van de bv 

i.o., die namens de b.v. i.o. (rechts)handelingen kan verrichten, uiterlijk tot aan de oprichting 
van de besloten vennootschap ‘Buurtbedrijf Vlissingen  B.V.’ als bedoeld in dictumpunt 1;‘ 

4. Buurtbedrijf Vlissingen B.V. i.o.’ in te (laten) schrijven bij de Kamer van Koophandel; 
5. te reageren op de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad conform het overzicht 

(2191188); 
6. de gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief (2191182) met machtiging 

definitieve vaststelling portefeuillehouder; 
7. de besloten vennootschap verder te benoemen als “Buurtteams Vlissingen”; 
8. aandacht voor tijdige aanstelling medewerkers o.a. voor interventieteam. 

 
2193064, 
2190176, 
2194048, 
2194108, 
2163269 
 

 Beslissing op bezwaar 
verkeersbesluit Boulevard de Ruyter 

Het college besluit: 
- het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen; 
- het bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit verkeersregime Boulevard de Ruyter ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren. 

 

2147607, 
2152949, 
2152954, 
2150006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raadsvoorstel Aanvullend krediet 
Nieuwbouw stadsbeheer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. Een aanvullend krediet van € 4.787.735 met jaarlijkse kapitaallasten van € 157.803 vanaf 2025 

beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van Team Stadsbeheer;  
2. De kapitaallasten van dit aanvullend krediet te dekken door: 

a. geschatte boekwinst van € 1.300.000 van de vrijkomende terreinen aan de Vredehoflaan 
via een dekkingsreserve geheel in te zetten ten bate van de voorgenomen nieuwbouw 
Stadsbeheer wat een jaarlijkse dekking geeft van € 42.847; 

b. 55% van het restant van de kapitaallasten (€ 157.803 minus € 42.847) toe te rekenen aan 
afvalstoffenheffing in relatie tot de voorziene besparing op afvalinzameling € 63.225; 

c. Vrijval kapitaallasten locaties Vredehoflaan en Edisonweg, samen € 23.570; 
d. Besparing op onderhouds-, beheer- en exploitatiekosten € 20.000; 
e. Taakstelling als sluitpost dekking opnemen in de afvalexploitatie van € 8.161; 

3. Kennis te nemen van de 10e begrotingswijziging bestaande uit wijziging van de 
meerjarenraming (bijlage kenmerk 2150006 begrotingswijziging); 

4. In te stemmen met de in het krediet verwerkte post onvoorzien van 10% gelet op de huidige 
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2113999, 
2114003, 
2114067, 
2118801 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Grondwaarde perceel groen achter 
Boulevard Bankert 154 
 
 
 
 
 
 
 

grote onvoorspelbaarheid van de markt; 
5. Tot het bekrachtigen van de door college van B&W opgelegde geheimhouding op bijlage 

2152954 bij dit raadsvoorstel op grond van art. 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto art. 5.1 lid 
2 sub b van de Wet open overheid in verband met de financiële of economische belangen van 
de gemeente. 
 

1. kennis te nemen van de taxatie voor het perceel gelegen aan de Kenau Hasselaarstraat achter 
Boulevard Bankert 154, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie A, nummer 6569 
(gedeeltelijk), groot circa 229m²; 

2. de getaxeerde waarde á €350.000 exclusief BTW als uitgangspunt te nemen bij eventuele 
verkoop van het perceel gekoppeld aan de herontwikkeling van Boulevard Bankert 154; 

3. in overleg te treden met de ontwikkelaars om de definitieve invulling van het perceel nader te 
bekijken in relatie tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 

    
Art. 34 vragen / Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
    
2192032, 
2178588 

 Beantwoording art 34 RvO vragen 
50PLUS inzake Communicatie met 
burger (deel 2) 
 

De portefeuillehouder wordt gemachtigd de beantwoording art 34 RvO vragen 50PLUS - 
Communicatie met burger (deel 2) definitief vast te stellen. 
 

 
2183362, 
2193025 

 Beantwoording art 34 RvO vragen 
FVD - Sensoren in de gemeente 
Vlissingen 
 

De aangepaste beantwoording art 34 RvO vragen FVD - Sensoren in de gemeente Vlissingen 
wordt conform vastgesteld. 
 
 

2183367, 
2194713 

 Beantwoording art 34 RvO vragen 
fractie GL inzake Hitteplan 
 

Beantwoording art 34 RvO vragen fractie GL inzake Hitteplan wordt conform vastgesteld. 

2183372, 
2193635 
 

 Beantwoording art 34 RvO vragen 
FVD/VVD - Energietoeslag 

De portefeuillehouder wordt gemachtigd de beantwoording art 34 RvO vragen FVD/VVD – 
Energietoeslag definitief vast te stellen. 

 
2187734, 
2194481 

 Uitgaande brief beantwoording art 
34 RvO vragen inzake subsidie 

Beantwoording art 34 RvO vragen inzake subsidie Stichting ROAT wordt conform vastgesteld. 
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Stichting ROAT 
 

2194679, 
2183369 

 Beantwoording art 34 RvO vragen 
fractie GL inzake energielabels 
 

De portefeuillehouder wordt gemachtigd de beantwoording art 34 RvO vragen fractie GL inzake 
energielabels definitief vast te stellen. 

 
2195174, 
2187738, 
2187737 
 

 Beantwoording art 34 RvO vragen 
fractie 50PLUS – Kwaliteitshandvest 

Beantwoording art 34 RvO vragen fractie 50PLUS – Kwaliteitshandvest wordt conform vastgesteld. 

2193176  Declaratieformulier reis- en 
verblijfkosten wethouder Bertijn over 
september 2022 
 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Bertijn over september 2022 wordt conform 
geaccordeerd. 

2193184  Declaratieformulier reis- en 
verblijfkosten wethouder Portier over 
september 2022 
 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Portier over september 2022 wordt conform 
geaccordeerd. 

2194933  Declaratieformulier reis- en 
verblijfkosten burgemeester Van den 
Tillaar over september 2022 
 

Teruggenomen. 
 

2194112, 
2194090 

 Presentatie Verkeerskundig en 
Ruimtelijk kader Binnenstad 

Het college besluit: 
Kennis te nemen van de presentatie van het verkeerskundig en ruimtelijk kader Binnenstad. 
 

2194157, 
2194151 

 Presentatie methodiek 
Toekomstbestendige Openbare 
Ruimte 

Aangehouden tot presentatie 1-11-2022. 

 




