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847449 - Jaarrekening 2017 van de RUD-Zeeland 
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD-Zeeland heeft de ontwerp-
jaarrekening 2017 vastgesteld. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de 
jaarrekening 2017 en het eenmalig voordeel van € 27.586 via de 2e kwartaalrapportage 
2018 in de begroting 2018 te verwerken. Daarnaast stelt het college de raad voor, de 
jaarrekening als zienswijze in te brengen en in te stemmen met de jaarrekening 2017 van de 
gemeenschappelijke regeling RUD-Zeeland. 
 

1010808 - Jaarrekening en jaarverslag Zeeuwse Muziekschool 2017 
Het college heeft de jaarrekening en het jaarverslag Zeeuwse Muziekschool 2017 
ontvangen. De Gemeenschappelijke Regeling van de Zeeuwse Muziekschool schrijft voor, 
dat de deelnemende gemeentebesturen, voorafgaande aan de definitieve vaststelling, 
eventuele bezwaren kunnen indienen. Het boekjaar is afgesloten met een positief 
exploitatieresultaat van € 76.526. Dit positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene 
reserve. Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze/bezwaar in te dienen. 
 

847437 - Opstellen Definitief Ontwerp en bestek Dokbrug Scheldekwartier. 
Het voorlopig ontwerp van de Dokbrug is in juni 2018 gereed, waarna het definitief ontwerp en 
het bestek van de Dokbrug opgesteld kunnen worden. Het college besluit gemotiveerd af te 
wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en opdracht te geven aan Iv-Infra voor het 
opstellen van het definitief ontwerp en bestek voor de Dokbrug Scheldekwartier.  
 
1011004 - intrekken aanvraag opneming bijzondere school op Plan van Scholen door 
SIPO (Stichting Islamitische Primair Onderwijs) 
De opname van een islamitische school in het Plan van scholen voor Vlissingen is 
ingetrokken waardoor de procedure voor opname in dit plan wordt stop gezet. De 
gemeenteraad van Vlissingen wordt hierover geïnformeerd. 
 

1009932 - Definitief verslag TPO artikel 12 van 8 maart 2018 
Het college neemt kennis van het verslag van het tripartiet overleg van 8 maart 2018. 
 

839044 - Aanpassing Beleidsregel terrassenbeleid en –uitvoering 
Vanwege de wens van ondernemers om winterterrassen te realiseren en om de kwaliteit van 
de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte te verbeteren is de Beleidsregel 
terrassenbeleid en -uitvoering in 2017 vernieuwd en door het college vastgesteld op 11 juli 
2017. Om de beleidsregel uit 2017 compleet te maken, om willekeur te voorkomen en te 
zorgen voor een eenduidige toepassing is de beleidsregel nu op enkele punten verder 
verbeterd en door het college en door de burgemeester vastgesteld. De beleidsregel "Regels 
terrassenbeleid en -uitvoering Vlissingen 2017" is ingetrokken. 
 
845242 - Ontwerpbestemmingsplan 'Scheldekwartier, Ketelmakerij' 
Gedurende de periode van tervisielegging van het voorontwerp-bestemmingsplan 
'Scheldekwartier, Ketelmakerij' zijn inhoudelijke vooroverlegreacties ontvangen. De reacties 
zijn meegenomen bij het verwerken van het voorontwerp-bestemmingsplan naar een 
ontwerpbestemmingsplan. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan 
'Scheldekwartier, Ketelmakerij' en met een procedure hogere waarde ingevolge de Wet 
geluidhinder en het daarbij behorende ontwerpbesluit. Daarnaast wordt de 
bestemmingsplanprocedure voortgezet door een aanvraag omgevingsvergunning ‘bouwen’. 
 

  



848214 - Uitvoering plan van aanpak Donkereweg 
Op 6 maart 2018 heeft het college kennis genomen van de uitvoering van gemandateerde 
handhavingsbevoegdheden in de aanpak ontwikkelingen Donkereweg. Om goed door te 
pakken op de situatie heeft het college ingestemd met het handelingsperspectief voor de 
onderdelen gebruik of verhuur, bouwen, verrommeling en prioriteiten en termijnen. 
Kernwaarden daarbij zijn beheersd optreden, geleidelijkheid, overleg, maatwerk en gefaseerde 
aanpak. Ook heeft het college ingestemd met de in te zetten handhavingsakties. Het college 
wordt daarnaast periodiek geïnformeerd over de voortgang en de resultaten van het plan van 
aanpak. De college informeert de raad over dit besluit.  
 
1009808 - Rapport Monitoring Sociaal Domein 
In september 2016 is de raadswerkgroep monitoring, onder begeleiding van het ZB 
Planbureau, gestart met een traject om sturingsinformatie te ontwikkelen voor de Wmo, 
Jeugdwet en Participatiewet. In november 2017 is een besluit genomen over de nieuwe wijze 
van monitoren binnen het Sociaal Domein. Het college heeft de opdracht gekregen om dit uit te 
werken en te implementeren en met deze rapportagevorm te starten per 2018. Het college 
heeft het eerste rapport Monitoring Sociaal Domein Vlissingen vastgesteld en het ter 
kennisgeving aangeboden aan de raad.  
 
822226 - Kadernotitie Gezondheidsbeleid 'Samenwerken voor Gezondheid' Walcheren 
2018-2021 
Gemeenten moeten volgens de Wet Publieke Gezondheid (WPG) iedere vier jaar een 
nieuwe nota Volksgezondheid vaststellen. Samen met Middelburg en Veere is de 
Kadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren 2018-2021 opgesteld. De concept Kadernotitie 
heeft in alle drie de gemeenten 6 weken ter inzage gelegen, hier zijn geen inspraakreacties 
op binnen gekomen. De drie Walcherse Wmo-adviesraden hebben allen een positief advies 
uitgebracht over de concept kadernotitie. Het college stemt in met de kadernotitie en 
adviseert de raad de kadernotie vast te stellen. 
 
1010677 - Collegevoorstel Kadernota-programmabegroting 2019 - GGD Zeeland 
De kadernota en programmabegroting 2019-2022 van GGD Zeeland is aan het college 
voorgelegd. Hierin worden de kaders voor 2019-2022 geschetst en de daar bijhorende 
gemeentelijke bijdragen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de kadernota 
2019-2022 en de programmabegroting 2019-2022 van de GGD Zeeland en hierbij de 
volgende aandachtspunten mee te geven: 
    a.  GGD Zeeland zorgt voor een goede afstemming met de 13 gemeenten over haar 

ambities op beleidsniveau voor de Kadernota/Programmabegroting 2020. Hierbij betrekt 
zij het Provinciaal Ambtenaren Overleg (PAO). 

    b.  GGD Zeeland zorgt voor het SMART formuleren van haar doelstellingen in de 
Kadernota/Programmabegroting 2020. Hierbij betrekt zij het PAO en 
Begeleidingscommissie GGD Zeeland. 

 
850016 - Zienswijze eerste begrotingswijziging 2018 Orionis Walcheren 
De eerste begrotingswijziging 2018 van Orionis Walcheren omvat de effecten van de 
begrotingsfout die in 2017 is gemaakt. Daarnaast heeft Orionis Walcheren de recente 
ontwikkelingen die leiden tot een financiële mutatie binnen de begroting van Orionis Walcheren 
verwerkt in deze begrotingswijziging.  
Ten opzichte van onze gemeentelijke begroting leidt deze begrotingswijziging tot een nadeel 
van € 979.900. Het begrotingssaldo is niet toereikend om dit nadeel te dekken. Voorgesteld 
wordt, onder voorbehoud van formele goedkeuring door de toezichthouder, het nadeel van € 
979.900 ten laste te brengen van de algemene reserve. 
 
  



850137 - Aanvraag omgevingsvergunning Boulevard Evertsen 244 (Hotel Britannia) - 
besluitvormingsproces 
Het college neemt kennis van de ingediende aanvraag Omgevingsvergunning voor de bouw 
van een hotel aan de Boulevard Evertsen 244 en wacht de nadere toetsing af. Het college 
besluit een inloopbijeenkomst te organiseren, in het kader van de gevraagde vrijstellingen, op 
het moment dat alle onderzoeken zijn ingediend en de aanvraag volledig is. 
 
1010703 - Ravesteynplein: samenwerkingsovereenkomst en stedenbouwkundige 
randvoorwaarden en communicatieplan 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om voor het complex 
Ravesteynplein de stedenbouwkundige randvoorwaarden vast te stellen en een 
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met l'escaut voor de realisering van de nieuwbouw. 
Het college zal de gevraagde Omgevingsvergunning voor het slopen van het complex verlenen 
nadat de raad heeft ingestemd met de stedenbouwkundige randvoorwaarden.  


