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827240 - Aanvraag wijziging bestemming schuur Rammekensweg 5 
B&W verlenen planologisch medewerking aan het verbouwen van de schuur 
Rammekensweg 5 tot woning.  
 
 
825291 - Begroting Archipelscholen 2018 
De Raad van Toezicht van de Archipelscholen heeft de begroting 2018 aan de 
gemeente aangeboden. De exploitatie van de begroting 2018 heeft een omvang van 
ongeveer 16 miljoen euro. De begroting over 2018 is in evenwicht en sluit met een 
saldo van nul euro. De meerjarenbegroting 2019-2021 is eveneens sluitend. B&W 
nemen kennis van deze begroting en brengen deze ter kennis van de gemeenteraad. 
 
 
828035 - Plan van aanpak Donkereweg te Ritthem 
Langs de oprit van de A58 vanaf Ritthem ligt de Donkereweg. Aan deze weg liggen 
(verwaarloosde) volkstuinen en staan (illegale) opstallen en bouwvallen. De gemeente 
heeft een plan van aanpak om onder meer handhavend op te treden en zo deze 
situatie te verbeteren. B&W hebben hierover de gemeenteraad geïnformeerd.     
 
 
834677 - Ondersteuningsplan Berséba 
Berséba biedt reformatorisch passend onderwijs. De organisatie heeft het wettelijk 
verplichte ondersteuningsplan met de gemeente besproken. Er is overeenstemming 
over dit plan voor 2018/2019-2021/2022.   
 
 

834227 - Verordening toeristenbelasting gemeente Vlissingen 2019 
B&W vragen de gemeenteraad de verordening toeristenbelasting 2019 vast te stellen. In 2017 
heeft het Kenniscentrum Kusttoerisme het gedrag van de vaste gasten onderzocht in 
Zeeland. In dit onderzoek is ook de onderbouwing van de forfaitaire tarieven die in de 
belastingverordeningen van de Zeeuwse gemeenten zijn opgenomen, meegenomen. Op 
basis van dit onderzoek adviseert het Kenniscentrum Kusttoerisme de forfaitaire tarieven 
Zeeuws breed vast te stellen.  

 
 

833846 - Beslissing op bezwaar opheffen parkeerverbod zuidzijde Piersonstraat 
In de Piersonstraat bevindt zich een vervaagde gele streep aan de zuidzijde van de 
weg. De gemeente wil deze gele streep volledig weghalen. Hiertegen is bezwaar 
gemaakt. Het bezwaar is behandeld in de Bezwarencommissie. Deze stelt de  
gemeente in het gelijk. De streep mag dus verwijderd worden waarmee het 
parkeerverbod hier wordt opgeheven. 
 
 
 
 



830356 - Overeenkomst MGB 
Stichting MGB hulpverlening verleent zorg op het gebied van Beschermd Wonen via 
de coöperatie van ondernemers in de kleinschalige zorg in Zeeland. MGB heeft zich 
nu ook gemeld als zelfstandig dienstverlener Beschermd Wonen. B&W stemmen 
hiermee in en gaan een overeenkomst met de stichting aan.  
 
828634 - Levering en vestiging erfdienstbaarheid Sea & City 
Op de hoek van de Coosje Buskenstraat en de Spuistraat wordt het 
appartementencomplex Sea & City gebouwd. De gemeente krijgt hiernaast een klein 
stukje grond in eigendom. Hierboven komen de balkons van het complex. Hiervoor 
wordt erfdienstbaarheid gevestigd.   
 


