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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 28 
augustus 2018 
Vastgesteld op 4 september 2018. 
 

1023988 – Samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta 
In 2014 zijn de Deltabeslissingen genomen door het Kabinet en is er door alle Zeeuwse 
gemeenten en Goeree-Overflakkee, Steenbergen, Halderberge, Moerdijk en Bergen op Zoom 
een samenwerkingsverband opgezet voor de behartiging van belangen in de Zuidwestelijke 
Delta. Door de samenwerking te continueren komen naast de reguliere vraagstukken over 
waterveiligheid ook nadrukkelijker onderwerpen zoals klimaatadaptatie en energietransitie aan 
de orde. Het college besluit deze samenwerking in de Zuidwestelijke Delta voor de periode 
2018 tot en met 2020 op de beleidsterreinen ‘water en klimaat’ te continueren en draagt bij in 
de kosten van de organisatie daarvan. 

1026736 – Beslissing op bezwaar inzake eenrichtingsverkeer Hendrick de 
Keijserstraat 
Er is een bezwaarschrift ingediend met betrekking tot het verkeersbesluit van 21 maart 2018, 
waarin eenrichtingsverkeer wordt ingesteld in de Hendrik de Keijserstraat en Schuitvaartstraat. 
Bezwaarmakers zijn het niet eens met de rijrichting en grond van het bestreden besluit. Het 
college besluit het verkeersbesluit in te trekken, omdat er onvoldoende draagvlak heerst onder 
omwonenden. De bezwaarschriften worden ontvankelijk en gegrond verklaart. 

1030744 – Prestatieafspraken monitor 2017 
Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties hebben afspraken gemaakt over de uitvoering 
van het volkshuisvestelijk beleid (de Prestatieafspraken 2016-2019). Jaarlijks wordt hiervan de 
voortgang gemonitord. Het college neemt kennis van de uitkomsten van de monitor 2017. 

847688 – Vervanging zeecontainer voor scheepsspotters e.a. op zeedijk ter 
hoogte van het Kortenswegje te Ritthem 
Op de dijk bij Ritthem ter hoogte van het Kortenswegje staat buitendijks al jaren een container 
welke gebruikt wordt door scheepsspotters en fietsers en wandelaar die even “uitblazen” van 
hun fietsrondje of wandelrondje. De bestaande container is afkomstig van de K.M. De Schelde 
en werd destijds gebruikt als wachtruimte c.q. opstapplaats voor de pendeldienst op het 
Scheldeterrein. De container is door weersinvloeden echter in slechte staat. De gemeente 
heeft een bestaande container aangeboden aan de scheepsspotters. Deze container kan op 
basis van zelfwerkzaamheid volledig naar hun wensen worden omgebouwd en worden 
ingericht.  
Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het initiatief van de scheepsspotters 
om een nieuwe zeecontainer te plaatsen op de Zeedijk te Ritthem (ter hoogte van het 
Kortenswegje) ter vervanging van de bestaande container en de omgevingsvergunning 
(bouwen) daarvoor te verlenen. 

1020777 – Regionaal Beleidsplan 2019-2022 politie Zeeland-West-Brabant 
Het college neemt kennis van het Regionale Beleidsplan 2-19-2022 politie Zeeland - West 
Brabant en stemt in met de zienswijze hierop. Het plan voorziet in een regionale integrale 
samenwerking op vastgestelde thema's. Het Regionaal Beleidsplan 2019-2022 met de 
zienswijze van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

1032109 – Raadsvoorstel invoeren commissiestelsel Vlissingen 2018 
Naar aanleiding van de testamentdag heeft de griffie in opdracht van het presidium in 
afstemming met de burgemeester een voorstel opgesteld over het vergaderstelsel 2018-2022. 
Het college heeft besloten kennis te nemen van het concept raadsvoorstel invoeren 
commissiestelsel Vlissingen 2018 en de vanuit de directie gemaakte kanttekeningen. 
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1033428 - Noodverordening ruiming Duitse zeemijn 
Ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden of van rampen of zware ongevallen, dan wel 
voor ernstige vrees van voor het ontstaan daarvan, is de burgemeester bevoegd alle bevelen 
te geven die hij ter handhaving van de openbare orde op ter beperking van gevaar nodig acht. 
De burgemeester heeft om die redenen de Noodverordening ruiming Duitse zeemijn 
vastgesteld ten tijde van de ruiming van het aangetroffen explosief in het gebied waarin, 
volgens de Explosieven Opruimings Dienst Defensie [EODD], maatregelen moeten worden 
getroffen. Het college heeft kennis genomen van het besluit van de burgemeester om als 
maatregel Noodverordening ruiming Duitse zeemijn vast te stellen overeenkomstig artikel 176 
Gemeentewet. De Noodverordening ruiming Duitse zeemijn wordt in de eerstvolgende 
raadsvergadering op 13 september 2018 door de raad bekrachtigd. 

1028398 – Vaststelling majeure projecten 
In de nieuwe programmabegroting zal een 'paragraaf majeure projecten' worden 
geïntroduceerd. Daarmee kunnen we de bestuurlijke informatievoorziening over de grote en 
gevoelige projecten - nu nog verspreid over meerdere programma's binnen de begroting - 
aanzienlijk verbeteren. Dit vraagt vanzelfsprekend wel om een antwoord op de vraag welke 
projecten als majeur te bestempelen. In deze nota wordt ingegaan op de criteria die hiervoor 
relevant zijn. En wordt een voorstel gedaan voor de aan te wijzen projecten. 

1033345 – Afwijzing aankoop Brouwenaarstraat 2 
Op 17 oktober 1994 is de akte van levering getekend tussen de gemeente Vlissingen en Basco 
Stichting Projecten (l’escaut) voor het pand aan de Brouwenaarstraat 2 te Vlissingen. De 
gemeente Vlissingen is daarna deze accommodatie gaan huren van l’escaut. Nu de 
huurovereenkomst vroegtijdig beëindigd is, heeft l’escaut besloten het pand te verkopen. 
Conform artikel 5 van de akte van levering is ze verplicht om het pand als eerste aan te bieden 
aan de gemeente. Op 20 november 2017 heeft l’escaut aan de gemeente gevraagd of ze 
gebruik wilt maken van dit voorkeursrecht. Het college besluit om niet over te gaan tot de 
aankoop van het Theo van Doesburgcentrum gelegen aan de Brouwenaarstraat 2 te 
Vlissingen. 

1020824 – Jaarrekening 2017 
De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning & control cyclus. Met het 
opstellen van de jaarstukken 2017 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. 
De jaarstukken 2017 bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening met Sisa-bijlage en de daarop 
betrekking hebbende controleverklaring. Het college besluit de raad voor te stellen om de 
jaarrekening 2017 inclusief controleverklaring vast te stellen en kennis te nemen van het 
accountantsverslag 2017. Een bedrag van € 347.000,- als budgetoverheveling aan te merken 
en dit ten laste van de algemene reserve te brengen en via de resultaatbestemming een 
bedrag van € 925.733,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve frictiekosten (onder 
voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder). Na vaststelling de jaarstukken 2017 
voor 30 september 2018 bij het CBS en de Provincie in te dienen. De begroting 2018 aan te 
passen conform 14e begrotingswijziging 'bestemming resultaat jaarrekening 2017'. 
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