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2221992 Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 6 december 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

2222037 Openbare parafenbesluitenlijst van 
7 december 2022 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

2212824,2212865,
2218034 

Aanwijzing collectieve festiviteiten 
eind 2022 

Het college besluit: 
1. voor 2022 nog 2 dagen als collectieve festiviteit aan te wijzen op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening, zijnde: 
- kerstnacht 24 op 25 december; 
- oudjaarsnacht 31 december op 1 januari; 

2. voor deze dagen tevens de sluitingstijd te verlengen van de horeca, zijnde: 
- locaties waar een sluitingstijd geldt van 22:00 uur naar 24:00 uur; 
- locaties waar een sluitingstijd geldt van 24:00 uur naar 02:00 uur; 
- locaties waar een sluitingstijd geldt van 02:00 uur naar 04:00 uur; 
- voor oudjaarsnacht geen sluitingstijd; 

3. beide van toepassing te laten zijn op de binnenstad/boulevards van Vlissingen zoals genoemd in de Horecanota Vlis-
singen 2016-2020. 

. 
2212837,2212866,
2218053 

Aanwijzing collectieve festiviteiten 
2023 

Het college besluit: 
1. voor 2023 de volgende dagen als collectieve festiviteit aan te wijzen op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaatse-

lijke Verordening, zijnde: 
- koningsnacht 26 april op 27 april 2023; 
- kermis vuurwerkavond 20 juli 2023; 
- kerstnacht 24 op 25 december 2023; 
- oudjaarsnacht 31 december 2023 op 1 januari 2024; 

2. voor deze dagen tevens de sluitingstijd te verlengen van de horeca, zijnde: 
- locaties waar een sluitingstijd geldt van 22:00 uur naar 24:00 uur; 
- locaties waar een sluitingstijd geldt van 24:00 uur naar 02:00 uur; 
- locaties waar een sluitingstijd geldt van 02:00 uur naar 04:00 uur; 
- voor oudjaarsnacht geen sluitingstijd; 

3. beide van toepassing te laten zijn op de gebieden binnenstad/boulevards van Vlissingen zoals genoemd in de Horeca-
nota Vlissingen 2016-2020. 

 
2218651,2218792 Beschikbaarstelling niet in de be-

groting 2023 opgenomen kredieten 
Het college besluit: 
de raad voor te stellen de betreffende kredieten in de jaarschijf 2023 beschikbaar te stellen met machtiging portefeuille-



13 december 2022 
- 2 - 

houder definitieve vatstelling raadsvoorstel. 
 

2199899,2208995,
2207019,2207024,
2199418,2220068 

Verlenging van de overeenkomst 
beschermd wonen in 2023 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de verlenging van de overeenkomst beschermd wonen in 2023; 
2. in te stemmen met één niet-wezenlijke wijziging, namelijk een extra module bij het product Intensieve Begeleiding 

Thuis en hiervoor een budget beschikbaar te stellen van maximaal € 226.200 (dit bedrag maakt onderdeel uit van het 
totale budget voor de inkoop 2023); 

3. voor de inkoop beschermd wonen zorg in natura 2023 een budget beschikbaar te stellen van € 19,5 mln en dit te dek-
ken uit de rijksbijdrage beschermd wonen 2023; 

4. in te stemmen met de mandaatverlening door de 12 overige gemeenten in Zeeland aan de centrumgemeente Vlissin-
gen om de verlengingsovereenkomst te ondertekenen; 

5. in te stemmen met het O&O-formulier 'Verlenging overeenkomst beschermd wonen in 2023'(2208995); 
6. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur waarbij het voorstel 

met instemming van de Provincie Zeeland is voorgelegd. 
 
De burgemeester besluit: 
volmacht te verlenen aan de wethouder A.A. Vader voor de ondertekening van de verlengingsovereenkomst voor 2023 
namens de gemeenten in Zeeland. 
 

2218702,2220272,
2220269,2220268,
2220273,2219523,
2219524,2219525,
2219526 
 

Visie Spuikom besluitvorming Het college besluit: 
1. in te stemmen met de Visie Spuikom; 
2. in te stemmen met het inspraakschrift over de Voorlopige Visie Spuikom; 
3. de gemeenteraad de Visie Spuikom ter besluitvorming voor te leggen; 
4. geheimhouding op te leggen op het document 'Visie Spuikom - bijlage 4: plan economische notitie verwerking Visie 

Spuikom - GEHEIM' en Visie Spuikom – bijlage 6: notitie Sweco raming obv voorlopige Visie Spuikom – GEHEIM op 
basis van de financiële- en economische belang van de gemeente. 

 
2219522,2220268,
2220273,2220269,
2220272,2219523,
2219524,2219525 
 

Raadsvoorstel Visie Spuikom, her-
ijkte gebiedsvisie 2023 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. de Visie Spuikom vast te stellen; 
2. de ambities uit de Visie Spuikom te vertalen in de grondexploitatie 'Spuikom'. 

 

2220446,2220366,
2211603,2125555,
2130136,2163696,
2220467 
 

Beslissing op bezwaar van eigena-
ren Edisonweg 1 tegen aanwij-
zingsbesluit Wet voorkeursrecht 
gemeenten 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. het bezwaarschrift van de eigenaren van Edisonweg 1 conform het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 15 

november 2022 (documentnummer 2211603) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
2. dit besluit door middel van brief (documentnummer 2220366) aan gemachtigde van bezwaarmakers bekend te maken. 
 

2220322,2220317,
2220316,2220320 

Verordening kwijtschelding Vlis-
singen 2023 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. de verordening kwijtschelding Vlissingen 2023 vast te stellen en hiermee; 
2. de vermogensnorm te verhogen met het maximale bedrag, te weten € 2.000; 
3. de ingangsdatum van de inwerkingtreding met terugwerkende kracht te stellen op 1 januari 2023; 
4. als gevolg hiervan in 2023 de verhoging van het kwijtscheldingsbedrag te monitoren en op reële hoogte bij te stellen in 

de 2e bestuursrapportage 2023; 
5. kennis te nemen van de brief van SaBeWa Zeeland aan de colleges van de samenwerking belastingen. 
6. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en instemming van de Provincie 
Zeeland als toezichthouder”. 
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2220529,2220589,
2220524,2220611 
 

Legesverordening Vlissingen 2023 Het college besluit: 
1. de legesverordening 2023 vast te stellen en de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen; 
2. in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder. 
 

2212294,2208104 
 

Sluiten DVO en jaarplan 2023 
RUD-Zeeland_2212294__2.0-sm 
eh 
 

Het college besluit: 
- de dienstverleningsovereenkomst 2023 met de RUD-Zeeland te sluiten. 
- Hierbij het bestuurlijke signaal af te geven dat het aantal van rechtswege verleende vergunningen meer aandacht be-

hoeft. 
 
 

2219016,2220486,
2220487,2220500,
2220497,2220498,
2220499,2220503,
2220504,2220505,
2220506,2220507,
2220508,2220509,
2220510,2220511,
2220512,2220513,
2220514,2220515,
2220516,2220517,
2220518,2220519 
 

Verzamelnota O&O formulieren 
p&c documenten 2022 

Het college besluit: 
in te stemmen om de bijgevoegde 23 O&O-formulieren en te agenderen voor het eerst volgende tripartite overleg. 
 

2215211,2219701,
2220340,2218883,
2199721,2215424,
2215428 
 

Oprichting Buurtbedrijf Vlissingen 
B.V. en opdrachtovereenkomst 
2023-2024 

Aangehouden. 
 

 
 

2216674,2220526,
2220201 

Managementletter 2022 Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de managementletter 2022 van de accountant; 
2. de managementletter 2022 middels bijgaande raadsinformatiebrief ter kennisname aan de raad te verstrekken. 

 
2213481,2213498,
2213503 

Aangaan van verwerkersovereen-
komst voor aanlevering beschermd 
wonen cliënten via de iEb 2.0 bij 
CAK 

Het college besluit: 
1. in de hoedanigheid van centrumgemeente tot het aangaan van een verwerkersovereenkomst met de 12 gemeenten in 

Zeeland (Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Ter-
neuzen, Tholen en Veere) voor de initiële aanlevering van cliënten beschermd wonen via de iEb 2.0 standaard bij het 
CAK (documentnummer 2213498); 

2. ten behoeve van dit project een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van de integratie-
uitkering beschermd wonen 2022; 

3. in te stemmen met het O&O-formulier ‘initiële aanlevering cliënten beschermd wonen via de iEb 2.0’ standaard; 
4. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur, waarbij het voorstel 

met instemming van de Provincie Zeeland is voorgelegd. 
 

2220724,2218900,
2218901,2218905,
2220823,2220952 

Nota met reactie op brief met aan-
vraag liquidatiesubsidie 

Het college besluit: 
1. Stichting ROAT te verzoeken door middel van een brief (nr. 2220823) aanvullende gegevens aan te leveren in verband 

met de subsidieaanvraag (nr. 2218900, 2218901 en 2218905); 
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2. tot het opleggen van geheimhouding op bijlage nr. 2220952 bij deze nota op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeen-
tewet en, in verband met economische of financiële belangen van de gemeente, op grond van artikel 5.1, tweede lid 
onder b. van de Wet open overheid. 

 
2222140,2222180,
2206605,2206626,
2206608,2222179 

Ingekomen brief ‘Voorstel wijziging 
bestemmingsplan Edisonweg en 
omgeving t.b.v. vestiging kring-
loopwinkel’ 

Het college besluit: 
1. geen medewerking te verlenen aan het beschikbaar stellen van de loods op het perceel Gildeweg 31c voor het ver-
plaatsen van de kringloopwinkel van Edisonweg 10 naar deze locatie; 
2. kennis te nemen van de ontvangen brief met als onderwerp ‘Voorstel wijziging bestemmingsplan Edisonweg en omge-
ving t.b.v. vestiging kringloopwinkels’; 
3. de onder beslispunt 2 genoemde brief te beantwoorden door middel van de bijgevoegde antwoordbrief;  
4. kennis te nemen van het gespreksverslag van het overleg d.d. 8-12-2022 met de heren Harthoorn en Van der Jagt; 
5. de bijgevoegde uitgaande brief aan de heer Harthoorn te versturen; 
6. tot het opleggen van geheimhouding op de bijlagen 2222179 gespreksverslag en 2206626 vertrouwelijk schetsplan op 
grond van art. 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto art. 5.1 tweede lid onder b van de Wet open overheid in verband met 
de economische of financiële belangen van de gemeente. 

   
Art. 34 vragen / Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
2220850,2221863,
2220942 
 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van POV 
over Vergunningverlening ‘van rechtswege’ 
 

De portefeuillehouder wordt gemachtigd  de beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van POV over Ver-
gunningverlening ‘van rechtswege’ definitief vast te stellen. 

 
2218013,2217001 Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van CDA 

en CU over de parkeerexploitatie 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van CDA en CU over de parkeerexploitatie wordt conform 
vastgesteld. 

2219236,2218149 Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50Plus 
over opvang Oekraïners (2) 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50Plus over opvang Oekraïners (2) wordt conform vastge-
steld. 

  




