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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 27 
augustus 2019 
Vastgesteld op 3 september 2019 

1108718 - Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang 
Vlissingen 2020 
De uitbreiding in het aantal uren voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve) maakt het 
nodig de Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang Vlissingen 2019 voor 
2020 aan te passen. VVE is in de peuteropvang in Vlissingen direct verbonden aan de 
peutergroep. Het subsidieplafond moet hierdoor iets worden verhoogd en dat kan nu al 
worden vastgesteld.  
De maximale kostprijs van € 9,05 voor 2020 is na overleg tot stand gekomen en moet er voor 
zorgen dat de kans op overschrijden van het subsidieplafond van € 457.913 minimaal is. 

111838 - Jaarrekening en jaarverslag 2018 GR GGD Zeeland 
Op 5 juli heeft het AB van de GGD de gecombineerde jaarrekening/jaarverslag 2018 
vastgesteld. In lijn met de Wet gemeenschappelijke regelingen en de vernieuwde 
modelregeling van de VZG voor gemeenschappelijke regelingen wordt de gecombineerde 
jaarrekening/jaarverslag 2018 van de GR GGD Zeeland ter informatie aangeboden aan de 
gemeenteraad. 
Er is een positief resultaat over 2018 van €1.411.396. Daarvan zal € 1.260.068 toegevoegd 
worden aan de reserves en zal € 231.590 terugbetaald worden aan de deelnemers aan de 
GR. Naar rato van de betaalde bijdragen aan de GGD, exclusief de jeugdzorgcomponent, 
ontvangt de gemeente Vlissingen € 26.312. 

1119287 - Bezetting jury Frans Naereboutprijs 
Met de Frans Naereboutprijs (FNP) zet de gemeente Vlissingen vrijwilligers in het zonnetje 
die op een aansprekende wijze actief zijn binnen de Vlissingse samenleving en zich 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De winnaars worden aangewezen door een jury. 
De jury bestaat uit vertegenwoordigers vanuit sport, bedrijfsleven, zorg, sociaal domein en 
politiek (oud politicus). Voor de leden van de jury is een rooster van aftreden vastgesteld. Dit 
jaar treedt er één jurylid af volgens het rooster en is er één jurylid dat zelf heeft aangegeven 
af te willen treden. 
Naar aanleiding van de evaluatie van de FNP 2018 heeft de jury van de FNP een 
aanbeveling gedaan met betrekking tot de bezetting van de jury (1 jurylid minder) en het 
aanstellen van een nieuw jurylid. Op deze manier is er weer een voltallige jury voor de 
volgende FNP, waarin verschillende categorieën vertegenwoordigd zijn. 

1106854 - Inventarisatie zwemvaardigheid, monitor sportdeelname, monitor 
sportaanbieders en factsheet Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
In het schooljaar 2018-2019 is zoals afgesproken een inventarisatie zwemvaardigheid 
uitgevoerd op de Vlissingse basisscholen. Ook is er in 2018 een monitor sportdeelname 
inwoners en een monitor sportaanbieders uitgevoerd. Ook is er een factsheet 2018 
ontvangen van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Zeeland. Via deze nota wordt het 
college in staat gesteld om hiervan kennis te nemen. Voor de stimulering van de 
zwemvaardigheid en de monitoring sport wordt een vervolg voorgesteld voor 2019/2020. De 
gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van deze factsheets. 

1121290 - Claverveld: vaststelling schetsplan fase 2 
Het college stemt in met het stedenbouwkundige schetsplan voor Claverveld fase 2, wat de 
basis vormt voor de verdere ruimtelijke uitwerking tot een voorlopig en definitief ontwerp van 
Claverveld.  
Het schetsplan is tot stand gekomen op basis van uitgangspunten en na inbreng van 
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omwonenden en belangstellenden tijdens meedenk-bijeenkomsten. Het stedenbouwkundig 
schetsplan is de basis voor de ruimtelijke uitwerking van Claverveld fase 2 met ca. 75 te 
ontwikkelen woningen (circa 55 projectmatige ontwikkeling, 20 vrije bouwkavels). Dit vormt 
het vertrekpunt voor de voorbereidingen van de planologische procedure, nadere 
onderzoeken en uitvraag aan de ontwikkelende partners. 

1115894 - Beëindiging wijkwethouderschap 
Op 2 juli 2019 heeft het college tijdens de collegevergadering besloten te stoppen met het 
wijkwethouderschap. Het college heeft daartoe besloten omdat zij een grote overlap zien in 
de werkzaamheden van de wijkcoördinatoren en datgene dat het wijkwethouderschap 
beoogd, namelijk signalen vanuit de wijken verbinden met de werkzaamheden die door de 
gemeente Vlissingen worden uitgevoerd. 
Het college heeft regulier overleg met de wijkcoördinatoren, net als met andere medewerkers 
uit de gemeentelijke organisatie, waardoor er een goede informatiepositie is over wat er in de 
wijken speelt. Het college blijft hierdoor onverminderd betrokken en zichtbaar in de wijken. 

1113040 - Uitvoering plan van aanpak illegale bebouwing Bossenburgh: 
maatwerk mogelijk? 
Begin 2019 is de uitvoering van het plan van aanpak illegale bebouwing Bossenburgh van 
start gegaan. De uitvoering heeft bij wijkbewoners tot vragen en inspraakreacties geleid. 
Daarom is de uitvoering over de volle breedte van het plan van aanpak tijdelijk opgeschort. 
In deze nota wordt op de vragen en inspraakreacties ingegaan. 
Er wordt vastgehouden aan de uitvoering van het plan van aanpak, waarbij maatwerk 
mogelijk is. 
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