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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 29 
oktober 2019 
Vastgesteld op 5 november 2019  
 

1138416 - Voorstel stroomlijning overlegstructuren 
Door het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) is een voorstel aangeboden over het 
vernieuwen van de opzet van de bestaande VZG portefeuillehoudersoverleggen. Het college 
stemt in met het voorstel en geeft daarbij aan dat het voorstel nadrukkelijk gezien wordt als 
een eerste stap. De uiteindelijke ambitie rijkt wat het college betreft verder. Naast een 
nieuwe overlegstructuur vraagt het college ook aandacht voor cultuuraspecten, de rol van 
het Regiobureau/VZG, visie op samenwerken aan Zeeuwse opgaven en de rol van de 
volksvertegenwoordiging. 

1124094 - Correctie registratie Nederlanderschap op grond van 
grootouderartikel 
Uit recent onderzoek is gebleken dat in de basisregistratie personen (BRP) van Vlissingen er 
elf personen ten onrechte niet als Nederlander zijn vermeld. Het betreft een intern onderzoek 
verricht binnen Team Publiekszaken en Subsidies naar aanleiding van een artikel in 
Burgerzaken & Recht van de gemeente Helmond over de registratie van kleinkinderen van 
personen afkomstig uit voormalige gastarbeider-landen. Deze kleinkinderen hebben vaak 
van rechtswege het Nederlanderschap verkregen op grond van het zogenaamde 
grootouderartikel (artikel 3, lid 3 RWN). Echter is dit gegeven niet altijd verwerkt in de 
basisregistratie personen (BRP). 

1141345 - Regionaal Risicoprofiel Zeeland 2019-2023 
Het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft een concept Regionaal 
Risicoprofiel Veiligheidsregio Zeeland 2019-2023 opgesteld. Het risicoprofiel Zeeland 2019-
2023 bevat een overzicht van risicovolle situaties binnen de Veiligheidsregio die tot een 
brand, ramp of crisis kunnen leiden. Het risicoprofiel bevat een overzicht van verschillende 
scenario's die zich in Zeeland kunnen voordoen en daarnaast een analyse met een weging 
en inschatting van de impact van de soorten branden, rampen en crises in de regio. Het 
college stelt de raad voor in te stemmen met de concept-zienswijze op het concept 
Regionaal Risicoprofiel 2019-2023 en de wensen inzake het beleidsplan. 

1138670 - Regiovisie en uitvoeringsprogramma ‘Voor een toekomst zonder 
geweld’ 2019-2023 
In 2014 hebben de Zeeuwse gemeenten een eerste gezamenlijke regiovisie op de aanpak 
huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Deze regiovisie was voornamelijk 
gericht op de vorming en inrichting van wat nu Veilig Thuis heet en de samenwerking tussen 
veiligheids- en zorgpartners. Gelijktijdig is er ingezet op het uitvoeren van interventies die 
gericht zijn op het zo snel mogelijk stoppen van geweld. 
De gemeenten in Zeeland hebben gezamenlijk een regiovisie ontwikkeld die aansluit op het 
landelijke meerjarenprogramma "Geweld hoort nergens thuis". Doel van de regiovisie is een 
integrale aanpak te ontwikkelen waarmee er een veilig netwerk rondom de slachtoffers, 
(potentiële) daders en hun sociale omgeving ontstaat om huiselijk geweld en 
kindermishandeling te voorkomen en te bestrijden. Met de regiovisie vertalen we de 
landelijke doelstellingen van het meerjarenprogramma "Geweld hoort nergens thuis" van het 
ministerie van VWS, Justitie en Veiligheid en de VNG naar ambities die aansluiten bij de 
Zeeuwse context en stand van zaken. In de Regiovisie Zeeland 2019-2023 "Voor een 
toekomst zonder geweld" worden de actielijnen uit het landelijke programma vertaald naar 
een Zeeuwse visie. Nieuwe ontwikkelingen zijn onder andere de aanscherping van de Wet 
Meldcode, de radarfunctie van Veilig Thuis en de ontwikkeling van de MDA++-aanpak.  
Het college neemt kennis van en stelt de raad voor om in te stemmen met de Regiovisie 
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Zeeland 2019-2023 ‘Voor een toekomst 
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zonder geweld. Daarnaast stemt het college in met het meerjaren-uitvoeringsprogramma 
hiervan. 

1142104 - Souburg-Noord; collegeopdracht 
Souburg-Noord wordt fasegewijs ontwikkeld in nauwe samenwerking met de ontwikkelende 
partners en middels een participatief (ontwikkel)traject met omwonenden en 
belangstellenden. Beoogd resultaat is afronding van de eerste fase (woningen Kroonjuweel 
en Valkhof en woonrijp maken Palts, Kroonjuweel en Valkhof), de realisatie van 143 
(voornamelijk) grondgebonden woningen in verschillende deelfases (fase 2 en 3) en 
realisatie van een hoogwaardige, beheersbare openbare ruimte. 
Middels vaststelling van deze collegeopdracht gaat het college akkoord met de continuering 
van de ingeslagen weg voor de ontwikkeling van Souburg-Noord, zoals eerder is vastgelegd 
in de herijkte structuurvisie en de besluitvorming in het kader van de voortgang/ontwikkeling. 
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