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1088742 - Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein 
Het VNG-bestuur heeft een visitatiecommissie ingesteld. Deze commissie heeft als opdracht 
om gemeenten te helpen bij het krijgen en houden van grip op de uitgaven in het Sociaal 
Domein. De commissie analyseert de lokale situatie, resulterend in een adviesrapport dat de 
commissie tijdens de visitatie op bestuurlijk niveau bespreekt.  
Het college stemt in met het aanmelden voor de visitatiecommissie ten behoeve van de 
verbetering van de financiële beheersbaarheid in het Sociaal Domein. 

1087788 - Geschil uittreedsom; wel of geen bindend advies 
Op 27 november 2018 heeft Gedeputeerde Staten in het conflict over de hoogte van de 
uittreedsom van de GR De Zeeuwse Muziekschool besloten dat het beroep van de gemeente 
ontvankelijk is en het bestreden besluit dient te worden herroepen. GS hebben ZMS de 
opdracht gegeven te komen tot een heroverweging op basis van berekeningen die dienen te 
worden opgesteld door een externe deskundige die het vertrouwen geniet van ZMS, de 
gemeente Sluis en de gemeente Vlissingen. 
De muziekschool komt met een vaststellingovereenkomst, waarin uitgegaan wordt van een 
bindend advies. Het college gaat echter niet mee in een traject van bindend advies ten 
behoeve van het vaststellen van de hoogte van de uitreedsom van de Zeeuwse Muziekschool 
en maakt vooralsnog geen keuze voor een externe partij die het onderzoek zal gaan uitvoeren. 

1089355 - Vrijgeven beschikbaar gesteld krediet startersleningen 
In de begroting 2019-2022 is € 300.000 beschikbaar gesteld voor startersleningen. In de 
gemeenteraad van 11 april 2019 wordt een besluit genomen over de Verordening 
Starterslening gemeente Vlissingen 2019. Om na een positief raadsbesluit half april 2019 
startersleningen te kunnen gaan verlenen, moet het krediet van € 300.000 door de gemeente 
worden overgemaakt naar het SVn. 
Het college heeft besloten het in de begroting 2019-2022 vastgestelde krediet startersleningen 
van € 300.000 vrij te geven en over te maken aan Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten (SVn), onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van de 
Verordening Starterslening Vlissingen 2019. 
 

1088660 - Aanvragen omgevingsvergunning t.b.v. planologische afwijking voor 
de realisatie van wegen en inrichting van de openbare ruimte in Scheldewijk en 
het project De Vesting, deels in combinatie met bouwen, starten 
zienswijzeprocedure 
Om de ontwikkeling van het project De Vesting in Scheldewijk (als onderdeel van het 
Scheldekwartier) mogelijk te maken is, naast de omgevingsvergunningen voor het bouwen, 
een omgevingsvergunning voor het afwijken van de geldende bestemmingsplannen 
noodzakelijk. Deze is ingediend door de Vlissingse Ontwikkelingsgroep (VOG). Daarnaast is 
ten behoeve van de door de gemeente uit te voeren werkzaamheden, het aanleggen van de 
wegen aansluitend aan dit project en het inrichten van de openbare ruimte, eveneens een 
omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd. Alle 
activiteiten die in strijd zijn met de bestemmingsplannen ‘Scheldestraat’ en ‘De Schelde’ zijn 
opgenomen in één ruimtelijke onderbouwing.  
Het college neemt kennis van de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de ontwikkeling 
van het project De Vesting, de aanleg van de aansluitende wegen binnen Scheldewijk en de 
inrichting van de openbare ruimte en stelt het projectafwijkingsbesluit en de 
omgevingsvergunningen bouwen voor De Vesting vast. 
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