
 

 

       
  

   

       
            

         
             

         

     
          

            
            

      

      
   

        
        

         
            

          
          
         
             

           
             

     

      
        

        
              

          
          

         
      

           
         

   
 

       
   

         
           

        
           

             

Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 4 
februari 2020 
Vastgesteld op 11 februari 2020 

1171209 - Verlenging huur Witte Huis, Prins Hendrikweg 3 
Het bedrijf Havenwerk heeft plannen om nieuwbouw te realiseren aan de Prins Hendrikweg 
(Binnenhavens). Met het oog op deze nieuwbouw is in maart 2018 een huurovereenkomst afgesloten 
met Havenwerk voor het Witte Huis aan de Prins Hendrikweg. Vanwege een wijziging in de planning, 
beluit het college deze huurovereenkomst te verlengen tot 31 juli 2021. 

1171163 - Raadsinformatiebrief Streefbeeld Nollebos/Westduinpark 
Met deze raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van het 
participatieproces voor het streefbeeld Visie Nollebos/ Westduinpark. Ook de deelnemers aan de 
werksessies worden per email op de hoogte gebracht van deze voortgang. De volgende en tevens 
laatste werksessie is op woensdagavond 11 maart 2020. 

1168310 - Samenwerkingsovereenkomst Kwijtschelding met Sabewa Zeeland 
2020-2022 en Leidraad Kwijtschelding 2020 
Al meerdere jaren voert Sabewa Zeeland de kwijtscheldingsprocedure uit voor deelnemende 
gemeenten van de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland. Vorig jaar is het 
proces en de kwaliteit verbeterd. Omdat de kosten voor de kwijtschelding niet naar evenredigheid 
worden vergoed door de samenwerking belastingen, vraagt Sabewa Zeeland nu een hogere bijdrage. 
Gefaseerd wordt de bijdrage aan Sabewa Zeeland verhoogd. Dit resulteert vanaf 2022 voor de 
gemeente Vlissingen in een hogere bijdrage van € 6.000. Tevens is naar aanleiding van het 
Bestuurlijk Overleg in juni 2019 de Leidraad Kwijtschelding op een aantal belangrijke punten 
aangepast. Dit zijn o.a. wijzigingen in de leidraad met betrekking tot het autobezit en het vermogen 
bijv. voor het sparen voor (klein)kinderen. Dit zijn punten waarover vaak klachten binnen komen. Door 
de wijzigingen in de leidraad, die gelden voor alle Zeeuwse Gemeenten, komt er nu ruimte om wel 
voor kwijtschelding in aanmerking te komen. 

1167947 - Zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) 2019 
Als verplicht onderdeel van de audits bij team Publiekszaken & Subsidies wordt er jaarlijks ter 
kennisgeving een managementrapportage aangeboden aan het college. Gemeenten moeten jaarlijks 
zelf onderzoeken of zij voldoen aan de eisen die de wetgever stelt op het gebied van beveiliging en 
privacy bij de uitvoering van de BRP-werkzaamheden. Deze controle voert de gemeente uit aan de 
hand van een digitale vragenlijst, die de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) via de 
Kwaliteitsmonitor aan gemeenten beschikbaar stelt. Ook in 2019 heeft de gemeente goede scores 
behaald en voldoen we aan de wettelijke normen. 
Het college neemt de managementrapportage die de Kwaliteitsmonitor genereert na het invullen van de 
vragenlijst ter kennisgeving aan. Na ondertekening dient het voor 14 februari 2020 worden toegezonden 
aan de RvIG. 

1161685 - Opdrachten laden, transporteren, accepteren en verwerken van 
verontreinigende grond bedrijventerrein Souburg II 
Bij ontgraving van grond op bedrijventerrein Souburg II is een grote hoeveelheid sterk puinhoudende 
grond aangetroffen. Deze grond is op de Veerhavenweg neergelegd, milieutechnisch onderzocht en 
gezeefd. Daarna kon verreweg de meeste grond worden hergebruikt in het gebied. Ongeveer 1.350 
ton grond is zodanig verontreinigd dat deze moet worden afgevoerd en verwerkt. BAM Infra krijgt 
opdracht van de gemeente de grond te laden en te transporteren naar de Kragge in Bergen op Zoom 
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(kosten afgerond € 11.000). Daar accepteert en verwerkt Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland 
(GRzN) de grond (kosten afgerond € 43.200). De kosten worden gedekt uit de in de Grex 
bedrijventerrein Souburg II opgenomen stelpost “sanering sterke verontreinigingen”. 

1168315 - Instellen van bouwteam met BAM Infra Nederland ter uitvoering 
bouwrijp maken van Claverveld fase 2 
Voor het bouwrijp maken van Claverveld fase 2 stelt het college een bouwteam in met BAM Infra 
Nederland. Het college wijkt hiervoor gemotiveerd af van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, omdat 
hiermee diverse voordelen te behalen zijn in de kwaliteit (omgevingsmanagement, expertise 
bodemgesteldheid) en kwantiteit (uitvoeringssnelheid) van de uit te voeren werkzaamheden. BAM 
Infra Nederland was de uitvoerende aannemer voor het bouwrijp maken van Claverveld fase 1. Het 
college speelt hiermee in op de ambitie van het college om Claverveld fase 2 op zo kort mogelijke 
termijn in ontwikkeling te nemen. 

1150694 - Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbesluit voor aanschaf 
parkeervergunningen-applicatie 
Door het vervangen van het huidig zakensysteem Verseon in 2021 is het noodzakelijk om over te 
gaan naar een nieuwe parkeervergunningenapplicatie, omdat de verwerking van de 
parkeervergunningen in het nieuw te verwerven zaaksysteem niet meer wordt opgenomen. 
Vanwege een aantal zwaarwegende redenen (waaronder keus voor leverancier door 
samenwerkingspartner gemeente Middelburg) wordt voorgesteld om niet de gebruikelijke meervoudig 
onderhandse aanbestedingsprocedure volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente 
Vlissingen te volgen, maar in dit geval één offerte aan te vragen bij de geselecteerde leverancier. 
Het college besluit voor de aanschaf van een parkeervergunningenapplicatie voor een periode van 
vier jaar gemotiveerd af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid door slechts bij één partij 
(Sigmax) een offerte op te vragen. 
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