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2210124 Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 8 november 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

2205623 Oekraïense ontheemden en de ge-
meentelijke heffingen 

Het college besluit: 
1. geen gebruikersaanslagen op te leggen aan ontheemde Oekraïners voor de Afvalstoffenheffing of reinigingsrechten en riool-

heffingen bij crisisopvang van in zelfstandige wooneenheden en crisisopvanglocaties; 
2. de mogelijke extra kosten aan gebruikerslasten voor gastgezinnen te compenseren door een subsidieregeling; 
3. de gederfde inkomsten aan afvalstoffenheffing en rioolheffingen te bekostigen vanuit de vergoeding die de gemeente ontvangt 

van het Ministerie voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. 
 

2199829,
2199757,
2199756,
2199755 

Verlenging samenwerkingsovereen-
komst SAZ+ 

Het college besluit: 
akkoord te gaan met de verlenging van de Samenwerkingsovereenkomst SAZ+. 
 
De burgemeester besluit: 
de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst SAZ+ aan wethouder Portier te mandateren. 
 

2205505,
2205520 

Compensatieregeling Particuliere 
Opvang Oekraïners(POO) Vlissin-
gen 2023 
 

Het college besluit: 
de Compensatieregeling Particuliere Opvang Oekraïners Vlissingen 2023 vast te stellen. 
 

2206826,
2206835 

Raadsinformatiebrief stand van za-
ken cascoherstel Machinefabriek 
 

Het college besluit: 
bijgevoegde raadsinformatiebrief toe doen uitgaan. 
 

2198426,
2198444,
2207470,
2207469 
 

Update aanpak woonfraude Het college besluit: 
tot vaststelling en verzending van de raadsinformatiebrief ‘Update aanpak woonfraude’. 
 
 

2193609,
2201262 

Voorstel huur fietsenstalling Kop van 
het Dok en verhuur fietsenstalling 
Scheldeplein 
 

Aangehouden. 
 

2201263,
2206804,
2206803,

Nieuwe beslissing op het bezwaar 
tegen weigering omgevingsvergun-
ning voor schutting 

Aangehouden. 
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2191138,
2201411 
 
2201181,
2205995,
2207132 

Presentaties stand van zaken pro-
gramma Plan van Aanpak Artikel 12 
17-11-2022 

Het college besluit: 
kennis te nemen van de presentaties over de stand van zaken met betrekking tot het programma Plan van Aanpak Artikel 12 so-
ciaal domein, die aan de raad wordt gegeven tijdens een informatiebijeenkomst op 17 november 2022 met inachtneming van de 
aangegeven aanpassing. 
 

2200233,
2208664,
2128749,
2128748,
2206732 
 

Aanbieding jaarverslagen 2020 en 
2021 en werkgroependocument 
2021 Wmo-adviesraad 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de jaarverslagen 2020 en 2021 van de Wmo-adviesraad; 
2. deze jaarverslagen middels een raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 

2202605,
2202603,
2202629,
2206794,
2206796,
2206811,
2202631,
2202638 

Zienswijze 3e en 4e begrotingswijzi-
ging 2022 Orionis Walcheren 

Het college besluit: 
- de raad voor te stellen: 

a. als zienswijze aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren aan te geven: 
i. kennis te nemen van de oplegnotitie van de voorgelegde begrotingswijzigingen; 
ii. in te stemmen met de 3e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren, met meerjarenbegroting, op de punten: 

1. bijstelling van de Rijksvergoeding (BUIG) voor uitkeringen; 
2.  inzet voor ontheemden Oekraïne en kosten van leefgeld; 
3.  inzet voor energietoeslag en de kosten van de toeslag zelf; 
4. hogere doorbelasting I&A samenwerking; 

iii. niet in te stemmen met de 3e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren, met meerjarenraming, op de punten: 
1. reiskostenvergoeding woon/werkverkeer; 
2. verhoging van de inzet op vroegsignalering; 
3. verhoging van het budget bijzondere bijstand; 

iv.  in te stemmen met de 4e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren; 
b. het (meerjarig) nadelig saldo voortvloeiend uit de verwerking van de 3e en 4e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren 

voor de gemeente Vlissingen van 2022 = € 1.542.120, 2023 = € 925.660, 2024 = € 999.094 en 2025 = € 1.103.024 be-
schikbaar te stellen aan Orionis Walcheren en ten laste te brengen van het begrotingssaldo van de gemeente Vlissingen; 

c. ten behoeve van de regeling 'eenmalige energietoeslag' een budget voor de uitbetaling en uitvoeringskosten van deze rege-
ling van € 4.386.282 aan Orionis Walcheren te verstrekken, onder de voorwaarde van besteding van deze middelen over-
eenkomstig door de gemeente Vlissingen vastgestelde kaders, beleid en/of regelgeving; 

d. de 15e begrotingswijziging van de gemeente Vlissingen vast te stellen; 
e. de zienswijze vast te stellen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en de Provincie Zeeland als 

toezichthouder; 
- kennis te nemen van de ‘Voortgangsrapportage Werkleerbedrijf september 2022’ en deze aan de raad te sturen; 
- in te stemmen met het bijgevoegde O&O-formulier 'O&O toets 3e en 4e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren' dat be-

trekking heeft op de verwerking van de voorliggende 3e en 4e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren met meerjarenbe-
groting en deze voor akkoord voor te leggen aan de artikel 12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder; 

- dit besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthou-
der. 

 
2208070,
2208068 

Gemeentelijke Vervoercentrale 
Zeeland B.V. jaarrekening 2021 

Het college besluit: 
- de portefeuillehouder te machtigen om tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in te stemmen met de vaststel-
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ling van de jaarrekening 2021 van de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V.; 
- het Walcherse aandeel van het door de GVC terug te betalen bedrag onder de Walcherse gemeenten te verdelen door middel 

van de verdeelsleutel die werd gehanteerd tijdens het jaar 2021. 
 

2208445,
2208451,
2208449,
2208450,
2208448,
2208466,
2208446,
2208447 

Vaststellen belastingverordeningen 
OZB – en Parkeerbelasting 2023 

Het college besluit: 
1. vast te stellen: 

a. besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren 2023; 
b. kaart gefiscaliseerd gebied parkeren 2023; 
c. de portefeuillehouder te machtigen het raadsvoorstel definitief vast te stellen. 

2. ter vaststelling aan te bieden aan de raad: 
a. de verordening OZB 2023; 
b. de verordening Parkeerbelasting verordening 2023; 
c. kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting 2023; 
d. de programmabegroting 2023-2026 te wijzigen overeenkomstig de 2e raadswijziging 2023 betreffende de structurele meer-

opbrengsten OZB van € 707.000. 
 

2203618,
2203674,
2203673,
2175204,
2175205,
2175206,
2175207,
2175208,
2175209,
2175210,
2179187,
2152692,
2209936 
 

Vaststelling definitief spreidingsplan 
inzamelvoorzieningen voor gft-afval- 
Middengebied 

Het college besluit: 
- het spreidingsplan (documentnummer) volgens de “Procedure plaatsen inzamelvoorzieningen en opstellocaties voor inzamel-

middelen” uit het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022 vast te stellen voor 48 van de 50 inzamelvoorzie-
ningen; 

- op basis van de ingediende zienswijzen twee aanpassingen te doen; 
-een ontwerpspreidingsplan vast te stellen voor de twee inzamelvoorzieningen in overeenstemming met de “Procedure plaatsen 

inzamelvoorzieningen en opstellocaties voor inzamelmiddelen”; 
- het vaststellingsbesluit met het ontwerpspreidingsplan vrij te geven voor inspraak volgens art. 2 lid 1 Inspraakverordening Vlis-

singen en de indieners hierover te informeren. 
 

2208710,
2204977,
2204976,
2208719 

Rekenkameronderzoek Intervence Het college besluit: 
- onder embargo kennis te nemen van het Rekenkamereindrapport “Evaluatie van het proces van heroverweging van de inkoop-

relatie met Intervence”; 
- de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het rapport te onderschrijven; 
- de schriftelijke reactie van het college te sturen naar de Begeleidingscommissie Rekenkameronderzoek Intervence; 
- tot het tijdelijk achterwege laten van openbaarmaking van bijlage 2204977 tot het moment dat de gemeenteraad als eerste 

kennis heeft kunnen nemen van de informatie op grond van art. 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto art. 5.1 lid 4 van de Woo. 
In collegereactie is de opmerking van wethouder Vader toegevoegd m.b.t. de instelling van een crisisteam bij crisissituaties 
jeugdhulp conform de opmerking in het reflectieverslag van de Bestuurscommissie. 

 
2208567,
2208572,
2208639,
2209946,
2208614,
2208644,

2e Bestuursrapportage 2022 Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2022; 
2. het positieve resultaat van de 2e bestuursrapportage 2022 van € 4,9 miljoen over 2022 toe te voegen aan het begrotingssaldo; 
3. een aantal reserves in te stellen vanaf 2022; 

a. de reserve GBE Aqua in te stellen en een bedrag van € 5,0 mln in 2022 toe te voegen aan deze reserve; 
b. de reserve Omgevingswet in te stellen en een bedrag van € 1.034.000 in 2022 toe te voegen aan deze reserve; 
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2208607 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. de reserve Aardgasvrij in te stellen en het bedrag uit de decembercirculaire 2022 voor aardgasvrij toe te voegen aan deze 
reserve; 

d. de reserve Stadslandgoed Nieuwerve in te stellen en een bedrag van € 155.000 in 2022 toe te voegen aan deze reserve; 
e. de reserve Degeneratievergoeding glasvezel in te stellen en een bedrag van € 1.482.000 in 2022 en € 658.000 in 2023 toe 

te voegen aan deze reserve Degeneratievergoeding glasvezel; 
f. de reserve Opvang vluchtelingen in te stellen en een bedrag van € 1,5 mln in 2022 toe te voegen aan deze reserve; 

4. de volgende kredieten op te hogen met de navolgende bedragen: 
Huisvuilauto AF 11 € 18.227 
Opbouw belading t.b.v. AF 11 €   3.370 
Veegmachine SO7 € 37.501 
Vervangen zaaksysteem € 16.000 

5. in te stemmen met een nieuw krediet 'Publieke sportvoorzieningen Bloemenbuurt’ van € 46.000 ten laste van het restant kre-
diet ‘Herinrichting Verkuijl Quakkelaarstraat’; 

6.  een bedrag van € 45.500 te onttrekken aan de reserve organisatieontwikkeling (volgens de bij de 2e bestuursrapportage 2021 
ingestelde reserve organisatieontwikkeling); 

7. de programmabegroting 2022-2025 te wijzigen overeenkomstig de 12e, 13e en 15e begrotingswijziging 2022 en de 1e begro-
tingswijziging 2023; 

8. een bedrag van € 4,5 mln als budgetoverheveling aan te merken: 
a. € 2,7 mln toevoegen aan de algemene reserve; 
b. € 1,8 mln toevoegen aan de reserve centrumtaken; 

9. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12 inspecteur en instemming van de 
Provincie Zeeland als toezichthouder. 

2209687, 
2209676, 
2209647 

Rapport Burgerparticipatie Reken-
kamer Vlissingen 

Het college van B&W besluit:  
1. de wederhoorreactie (kenmerk 2209676) op het rapport Burgerparticipatie van de Rekenkamer Vlissingen vast te stellen en 

naar de Rekenkamer te sturen;  
2. de gemeenteraad een raadsinformatiebrief (kenmerk 2209647) te sturen met het verzoek om de werkwijze van de Rekenkamer 

tegen het licht te houden en de mogelijkheid tot ambtelijk wederhoor terug te brengen;  
3. de ambtelijk opdrachtgever en projectleider Visie Arsenaalgebied opdracht te geven de stakeholders te informeren over dit col-

legebesluit. 
 
Art. 34 vragen / Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 

2195006,
2202421 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50Plus 
over archiveren muziek uit de stad en regio 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50Plus over archiveren muziek uit de stad en regio wordt conform 
vastgesteld. 

2205141,
2198900 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van PvdA 
over ventilatie op scholen 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van PvdA over ventilatie op scholen wordt conform vastgesteld. 

2204423 
2202211 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van SGP 
over restanten Oostkerk 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van SGP over restanten Oostkerk wordt conform vastgesteld. 

2208989,
2208990 
 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethou-
der Vader over oktober 2022 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over oktober 2022 wordt conform geaccordeerd. 

2209577 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethou-
der Sips over oktober 2022 

Teruggenomen. 




