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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 26 
november 2019 
Vastgesteld op 3 december 2019 

1149825 - Samenwerkingsovereenkomst Kwalitatief Woononderzoek Zeeland 
(KWOZ) gemeente-provincie 
Het Walchers woononderzoek is uitgegroeid tot een Zeeuws breed woonkwaliteitsonderzoek, 
met de provincie als opdrachtgever en financier. Om een toekomst bestendigde 
woningvoorraad te krijgen en om in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen die op ons 
af komen, hebben we o.a. een gedetailleerd inzicht nodig in de omvang en kwalitatieve 
samenstelling van de bestaande voorraad (aanbod). Daarnaast hebben we ook inzicht nodig 
in de ontwikkeling van de kwalitatieve vraag op korte en middellange termijn tot 2030 en op 
lange termijn tot 2040. Het KWOZ levert deze informatie.  
De rolverdeling wordt bekrachtigd middels het aangaan van een 
samenwerkingsovereenkomst en het geven van een volmacht voor de duur van de 
samenwerkingsovereenkomst. 

1147915 - Laatste vergaderingen DB en AB GR Zeeland seaports 
Nu de opheffing van de GR Zeeland Seaports (GR ZSP) notarieel op 26 juni jl is afgewikkeld, 
resteert nog een aantal afsluitende activiteiten. Het gaat in dit geval om het vaststellen van 
de jaarrekening / liquidatierekening 2019 van de GR ZSP en om het besluit tot ontbinding 
van de GR ZSP. Het college besluit akkoord te gaan met de jaarrekening / liquidatierekening 
2019 van de GR ZSP. De brief voor wensen en bedenkingen wordt gestuurd aan de 
raadsleden van de gemeente Vlissingen. Daarnaast gaat het college akkoord met de 
ontbinding van de GR ZSP. Wethouder De Jonge is aangewezen als 
aandeelhoudersvertegenwoordiger van North Sea Port SE. 

1142577 - Onderzoek inkoop en contractmanagement WMO 
Grip op kostenontwikkeling speelt een prominente rol binnen de gemeente Vlissingen. Om 
deze reden heeft de gemeente het Artikel 12 Plan van Aanpak opgesteld. Met deze aanpak 
zetten we stappen om een betere grip te realiseren. Om een gefundeerde beslissing te 
nemen over welke maatregelen toe te passen en welke keuzes te maken in het kader van 
inkoop en contractmanagement stelt het college voor, in samenwerking met gemeente 
Middelburg, onderzoek te doen naar vervolgstappen. Het uitvoeren van dit onderzoek draagt 
bij aan het Artikel 12 Plan van Aanpak, inclusief de aanbevelingen van de 
Visitatiecommissie. Binnen dit onderzoek zal samen met Middelburg gekeken worden naar 
alternatieve inkoopscenario's, waaronder een samenwerking met het 
Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). 

1101412 - Medewerking gemeente Vlissingen aan projectvoorstel “Op naar een 
North Sea Port District” 
Deze nota is een vervolg op een eerder gestart traject om te komen tot een North Sea Port 
District. Onderdeel van dat traject is het laten opstellen van een verkenning voor een 
grensoverschrijdende strategische visie en bijbehorende werkagenda. Een projectvoorstel 
hiervoor, met een bijbehorend kostenplaatje van € 38.250, is reeds ingediend bij en 
goedgekeurd door het Scheldemondfonds. De enige voorwaarde die het fonds stelt, is dat 
ook de zes gemeentelijke colleges hun medewerking aan het projectvoorstel verlenen. Het 
college besluit deze medewerking per brief aan het secretariaat van de Euregio 
Scheldemond kenbaar te maken. 

1149285 - Lichtmonument Levenslicht – Herdenking Holocaust in 2020 
Van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is een brief ontvangen met het verzoek om deel te 
nemen aan het project Levenslicht. Met 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen (gelijk aan 
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het aantal slachtoffers uit Nederland) staat het kunstwerk symbool voor de impact van de 
Holocaust. Na een landelijke onthulling wordt in elke betrokken gemeente een deel van de 
stenen tentoongesteld. In het donker lichten de herdenkingsstenen op. Het college besluit 
om deel te nemen aan het lichtmonument Levenslicht waarmee landelijk en op verschillende 
plaatsen de Holocaust in 2020 wordt herdacht. 

1142850 - Principeverzoek Dreesstraat 2 inzake Art Care Hotel  
Er is een principeverzoek ingediend voor het pand Dreesstraat 2 voor een Art Care Hotel. De 
indieners beschikken echter niet over de grond en opstallen en hebben daar thans ook geen 
zicht op. Daarom besluit het college om het principeverzoek inhoudelijk niet te behandelen. 
In aanvulling daarop wordt wel geadviseerd om de planologische en stedenbouwkundige 
mogelijkheden van de locatie te verkennen. 
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