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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 24 maart 2020 
Vastgesteld op 31 maart 2020 

1183444 - Voortgang beleidsevaluatie hondenrenvelden 
Het college van B&W stuurt een brief naar de gemeenteraad over de voortgang van de 
beleidsevaluatie op het gebied van hondenrenvelden. Voor de beleidsevaluatie is meer tijd 
nodig dan voorzien. Vanwege de afsluiting van de stadsstranden voor honden per 1 mei 
2020 en het verzoek om een betere spreiding van hondenrenvelden in de binnenstad start 
wel alvast de inspraak (3 weken) op het aanwijzen van het grasveld ten oosten van het Dok 
van Perry tijdelijk hondenrenveld. 

1170507 - Terugkoppeling en vervolg (verkeer- en infrastructurele) maatregelen 
werkgroep ‘Verkeer’ van wijktafel Boulevards 
De werkgroep 'Verkeer' vanuit de wijktafel boulevards heeft het college een notitie 
aangeboden met daarin omschreven de huidige situatie, knelpunten, gewenste situatie en 
oplossingen voor de boulevards Evertsen, Banket en de Ruyter. Het college neemt kennis 
van deze notitie en besluit een aantal oplossingen over te nemen danwel nader uit te 
werken. 

1187394 - Eerste begrotingswijziging 2020 Orionis Walcheren – zienswijze 
Het dagelijks bestuur van GR Orionis Walcheren heeft een eerste begrotingswijziging 2020 
aangeboden. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn zienswijze hierop te geven. Deze 
begrotingswijziging van de GR resulteert op Walcheren per saldo in een tekort van  
€ 104.000. Het college stelt de raad voor als zienswijze aan het bestuur van GR Orionis 
Walcheren aan te geven dat de raad instemt met de eerste begrotingswijziging 2020 Orionis 
Walcheren, met daarbij een aantal aandachtspunten; voldoen aan de VZG-norm, borging 
van voldoende aansluiting met de beleidsdoelen en –ambities van de gemeente Vlissingen 
en de relatie tussen de inzet van middelen en begrote resultaten moet binnen de begroting 
moet zichtbaar zijn. Dit moet terugkomen in de volgende begrotingswijziging 2020 en de 
begroting 2021. De artikel 12 inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder wordt 
om instemming met dit voorstel gevraagd. 

1169172 - Bestuursrapportage wijkcoördinatoren 2019/2 
De wijkcoördinatoren maken twee keer per jaar een bestuursrapportage. Het college heeft 
kennisgenomen van de rapportage over het derde en vierde kwartaal van 2019. Op basis 
van deze rapportage heeft het college besloten extra inzet te organiseren op het verwijderen 
van zwerfafval, vooruitlopend op het beleid daarop en om in het traject van de Kadernota 
2021 dekking af te wegen voor het herinrichten van de Scheldestraat. 

1182534 - Definitieve vaststelling uittreedsom gemeenschappelijke regeling de 
Zeeuwse Muziekschool 
In 2015 heeft de gemeenteraad van Vlissingen besloten uit de gemeenschappelijke regeling 
De Zeeuwse Muziekschool te treden. Sindsdien is er een geschil over de hoogte van de 
uittreedsom. De Zeeuwse Muziekschool heeft, in vervolg op een extern onderzoek door het 
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bedrijf APE de uittreedsom vastgesteld op € 723.357. Het college van B&W heeft op 14 
januari 2020 besloten zich te conformeren aan de conclusie in dit rapport. Het Algemeen 
Bestuur van de Zeeuwse Muziekschool heeft op 14 februari 2020 een beschikking gestuurd 
die aansluit op het rapport van APE. Het college besluit zich te conformeren aan deze 
beschikking, geen gebruik te maken van een aanbod om de betaling van de uittreedsom te 
spreiden over vier jaar, maar in 2020 het bedrag in één keer te betalen. De gemeente heeft 
al een voorschot betaald van € 307.689 en stelt nu € 415.668 betaalbaar. De gemeenteraad 
ontvangt hierover een brief. 

1186922 - Vaststelling uitwerkingsplan Valkhof Souburg-Noord 
Ten behoeve van het project 'Valkhof' is een uitwerkingsplan opgesteld. Dit plan is na 
vooroverleg en inspraak als ontwerp-uitwerkingsplan in procedure gebracht en heeft 
gedurende 6 weken voor een ieder ter visie gelegen. Omdat bij besluit van 9 april 2019 
besloten is om besluiten binnen dit project te coördineren op basis van de 
coördinatieregeling op grond van 3.30 Wet ruimtelijke ordening, heeft tegelijkertijd met het 
ontwerp-uitwerkingsplan de ontwerp-omgevingsvergunning 'bouwen' van 9 woningen ter 
visie gelegen. Gedurende de tervisielegging zijn er geen zienswijzen ontvangen. Het college 
stelt het uitwerkingsplan vast en gaat over tot verlening van de omgevingsvergunning 
'bouwen'. 

1188050 - Participatieproces Visie Arsenaalgebied 
Op 17 december 2019 heeft het college besloten de stakeholders te raadplegen over de 

gevolgen van de doorrekening van de waterkeringen voor het participatieproces Visie 

Arsenaalgebied. De stakeholders zijn van mening dat er op korte termijn gestart moet 

worden met het visietraject en dat het waterschap nadrukkelijk bij het visieproces betrokken 

moet worden. Het college start het participatieproces Visie Arsenaalgebied verder op en gaat 

in overleg met het waterschap en de stakeholders over een logische startdatum voor het 

traject. De gemeenteraad ontvangt hierover een brief. 

 

1186358 - Projectaanpak in gebruik genomen openbaar groen 
In juni 2019 is de inventarisatie door extern onderzoeksbureau Eiffel rondom het illegaal in 
gebruik genomen groen afgerond. Het college van B&W heeft nu het plan voor de aanpak 
van in gebruik genomen groen vastgesteld. De aanpak wordt gefaseerd uitgevoerd. 

1187662 - Beantwoording ongevraagd advies Wmo-adviesraad inzake Wvggz 
De Wmo-adviesraad heeft een ongevraagd advies uitgebracht over de invoering van de Wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Het college wordt gevraagd kennis te 
nemen van de genoemde adviezen en aandachtspunten. De Wmo-adviesraad ontvangt een 
schriftelijke reactie. 

1167657 - Inzet onafhankelijk deskundige beschermd wonen 
Op basis van een melding beschermd wonen wordt een onderzoek gestart naar de 
noodzaak tot beschermd wonen. De zorgaanbieders hebben hierin momenteel een 
adviserende rol. Het college stemt in met het aanpassen van deze werkwijze en het 
onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de melding te laten toetsen door 
een onafhankelijk deskundige, die wordt ingehuurd door de GGD. De kosten voor 2020 en 
2021 van maximaal € 100.000 worden gedekt uit de lopende rijksbijdragen (integratie-
uitkering beschermd wonen) van de desbetreffende jaren. SWVO (waarvan het CZW-bureau 
onderdeel is) krijgt opdracht om uitvoering te geven aan dit besluit. Het besluit is genomen 
onder voorbehoud van goedkeuring van de artikel 12-inspecteur en de Provincie als 
toezichthouder. 
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1190138 - Compensatiemaatregelen zorgaanbieders in verband met corona 
De VNG adviseert alle gemeenten een vaste lijn te hanteren, waardoor rust ontstaat en de 
continuïteit van het zorgaanbod - ook na afloop van de crisis - wordt geborgd. De gemeenten 
worden gevraagd de gecontracteerde aanbieders, te blijven betalen: ook als er een andere 
of beperkte prestatie wordt geleverd. Het college besluit het standpunt van de VNG te volgen 
en Wmo gecontracteerde zorgaanbieders en vervoerders bij andere of beperkte prestatie te 
blijven financieren tot en met 6 april 2020 en voor de periode daarna opnieuw een afweging 
te maken, afhankelijk van het VNG standpunt en ervaringen. De aanbieders dienen in eerste 
instantie gebruik te maken van de compensatieregelingen zoals aangeboden door de 
rijksoverheid. De gecontracteerde zorg- en vervoersaanbieders ontvangen een brief met 
daarin een toelichting op de maatregelen en de praktische uitwerking daarvan. 
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