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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 28 januari 2020 
Vastgesteld op 4 februari 2020 

1167321 - Verzoek Waterschap Scheldestromen om voordracht De Muur van 
Altena voor restauratie subsidie rijksmonumenten Provincie Zeeland 2020 
Het college verleent medewerking aan het verzoek van Waterschap Scheldestromen om De 
Muur van Altena voor te dragen bij Gedeputeerde Staten voor de subsidie ‘Restauratie 
rijksmonumenten Provincie Zeeland 2020’. De muur is de primaire waterkering die loopt van 
de Vissershaven van Vlissingen tot de Oranjemolen. 

1165786 - Indienen aanvraag decentralisatie-uitkering Kerkenvisie bij de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
In 2019 is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de 
decentralisatie-uitkering Kerkenvisie in het leven geroepen. Deze uitkering heeft als doel 
gezamenlijke en gedragen strategische keuzes te maken over het totale kerkenbestand van 
de gemeente. In de gemeente Vlissingen staan 17 kerkgebouwen die in aanmerking komen 
voor deze visie. De uitkering bedraagt  
€ 25.000. Het college besluit de decentralisatie-uitkering Kerkenvisie aan te vragen bij de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De gemeente koppelt het opstellen van de visie aan het 
schrijven van een breder erfgoedbeleid. Hierin krijgen naast het religieus erfgoed, ook o.a. 
ons maritiem-, agrarisch- en industrieel erfgoed een plek. De raad wordt hierover middels 
een raadsinformatiebrief geïnformeerd. 

1165748 - Opdracht aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst tot het leveren en 
aanbrengen van bewegwijzering op bedrijventerrein Souburg II 
De Nationale Bewegwijzeringsdienst krijgt van de gemeente opdracht tot het leveren en 
aanbrengen van bewegwijzering op bedrijventerrein Souburg II. Bij besluit van 30 augustus 
2019 was die opdracht gegund aan POL Heteren B.V. Vrijwel direct daarna bleek echter dat 
het onderliggende bewegwijzeringsplan, opgesteld door een aan POL Heteren B.V. 
gelieerde adviseur, een aantal tekortkomingen vertoonde. Reden voor de Nationale 
Bewegwijzeringsdienst het plan af te keuren. De relatie met POL Heteren B.V. is toen 
onmiddellijk beëindigd. Vervolgens is aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst gevraagd een 
plan dat wel voldoet te maken en dat voor de gemeente in de markt te zetten. Het college 
besluit daarom de opdracht aan POL Heteren bv. voor een bedrag van € 151.000 in te 
trekken en de opdracht te gunnen aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst voor een bedrag 
van afgerond € 145.000. De nieuwe bewegwijzering wordt voor de zomervakantie geplaatst. 

1160186 - Planologische procedure Ravesteynplein  
Met l'escaut is op 6 juli 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de 
herontwikkeling van het Ravensteynplein, waarin de afspraken voor de herontwikkeling 
tussen gemeente en l'escaut zijn opgenomen. Om de ontwikkeling van het project 
Ravesteynplein mogelijk te maken is, naast de omgevingsvergunning voor het bouwen, een 
omgevingsvergunning 'handelen in strijd regels ruimtelijke ordening' noodzakelijk, omdat de 
herontwikkeling van 127 woningen aan het Ravesteynplein in strijd is met de geldende 
Beheersverordening Middengebied. Alle activiteiten die in strijd zijn met de 
beheersverordening Middengebied zijn opgenomen in één ruimtelijke onderbouwing. 
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Daarnaast wordt er afgeweken van de geldende parkeernormering. De vereiste besluiten en 
de procedure, zoals de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 108 woningen, 
kan worden voorbereid. De gemeenteraad wordt middels een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd over de ruimtelijke procedure. 

1168250 - Decembercirculaire 2019 
De decembercirculaire heeft doorgaans een beperkte strekking. Het gaat primair om 
onderwerpen die vóór het einde van het jaar geregeld dienen te zijn, met het oog op de 
jaarafsluiting door het Rijk en de gemeenten. Deze circulaire is van toepassing voor de 
uitkeringsjaren 2019 t/m 2023. De decembercirculaire 2019 leidt tot een positief resultaat van 
€ 7.309.000 in 2019 aflopend naar € 890.000 positief in 2023. Het positieve effect is 
voornamelijk het gevolg van een hogere aanvullende uitkering zoals opgenomen in de 
beschikking per 19 december 2019 ten opzicht van het artikel 12 rapport 2017/2018. Het jaar 
2019 wordt in de gemeentelijke jaarrekening 2019 verwerkt. 2020 en verder wordt verwerkt 
in de 1e bestuursrapportage 2020. 

1165939 - Instandhoudingsbijdragen Intervence 2019 en 2020 
Vanwege de financiële situatie van de gecertificeerde instelling (G.I.) Intervence is in februari 
2019 een bestuursakkoord gesloten tussen de Zeeuwse gemeenten, Intervence en het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit akkoord borgt de continuïteit van de 
jeugdbescherming en jeugdreclassering in Zeeland, waarin Intervence met de zorg voor ruim 
1.100 jeugdigen een sleutelrol vervult. Binnen het bestuursakkoord is de 
verantwoordelijkheid van gemeenten opgenomen - indien noodzakelijk - extra financieel bij te 
dragen gedurende de periode dat toegewerkt wordt naar een duurzame organisatievorm 
voor de GI-taken in Zeeland (per 2021, hiernaar loopt thans onderzoek). 
Vanwege negatieve exploitatieresultaten heeft de Bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp na 
grondig financieel onderzoek geconcludeerd dat Intervence voor 2019 en 2020 extra 
instandhoudingsbijdragen nodig heeft. Aan de colleges en raden van de Zeeuwse 
gemeenten wordt gevraagd in te stemmen met hun aandeel in deze incidentele bijdragen. 
Het voorstel is om de kosten voor Vlissingen in 2019 ad € 20.109 op te nemen in de 
gemeentelijke jaarrekening 2019 en de kosten voor 2020 ad € 76.871 ten laste van de 
algemene reserve te brengen. 

1169572 - Startnotitie Strategische visie B&W 
Meer dan 10 jaar geleden werd de vorige strategische visie onder de naam Actualisatie 
Stadskoers vastgesteld. De wereld is sindsdien ingrijpend veranderd. Reden een nieuwe 
'toekomstbestendige' visie te ontwikkelen, die een inspiratiepunt en leidraad voor de 
toekomst kan zijn voor college, raad en inwoners. De Stadskoers kwam tot stand in dialoog. 
Ook nu is het de bedoeling om in dialoog met stakeholders, zoals onder andere inwoners, 
ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden, tot een nieuwe 
strategische visie te komen. Het proces rond de strategische visie helpt bovendien om 
nieuwe manieren van participatie te onderzoeken en deze in de praktijk te testen. De nadruk 
ligt hierbij op manieren die we ook op andere momenten kunnen inzetten en die ervoor 
zorgen dat we een brede vertegenwoordiging van de stakeholders kunnen betrekken. In de 
programmabegroting 2020 is opgenomen dat de raad een startnotitie krijgt, op basis 
waarvan het gesprek over kaders kan plaatsvinden. 

1167878 - Raadsinformatiebrief aanleg glasvezelkabel Delta Fiber 
Het college informeert de gemeenteraad over de uitkomsten van het overleg met Delta Fiber 
en de ontwikkelingen in de gemeente m.b.t. de aanleg van een glasvezelnetwerk. 
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