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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 17 december 
2019 
Vastgesteld op 7 januari 2020 

1148498 - Aanvraag voor een financiële bijdrage aan de viering van het 250 jarig 
jubileum van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen 
Op 15 juni 2019 was de viering van 250 jaar Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen in aanwezigheid van HKH prinses 
Beatrix. Voor Vlissingen was gekozen omdat Vlissingen in 1769 ook de plaats van oprichting 
was. Het bestuur van het genootschap heeft de gemeente Vlissingen gevraagd om een 
financiële bijdrage van € 3.899,- ter dekking van de kosten. Het college besluit om de 
aanvraag niet in behandeling te nemen, omdat deze niet ontvankelijk is. De aanvraag is 
namelijk niet tijdig en niet via het juiste formulier ingediend. 

1158548 - Berichtenverkeer beschermd wonen geclusterd en intensieve begeleiding 
thuis 
Op 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan 
Wmo-voorzieningen, definitief van kracht. Dit heeft als gevolg dat de hoogte van de eigen 
bijdrage verandert. Daarnaast vindt er een wijziging plaats in het berichtenverkeer. Ten 
aanzien van de cliënten geclusterd en extramuraal leverden de zorgaanbieders deze 
gegevens rechtstreeks aan bij het CAK. Voor het jaar 2020 is besloten dat zorgaanbieders 
deze gegevens niet meer rechtstreeks mogen aanleveren bij CAK, maar dat dit 
berichtenverkeer enkel nog plaats mag vinden tussen gemeenten en CAK. Dit proces moet 
opnieuw worden ingericht in 2020. 
Het college besluit gegevensuitwisseling vanuit zorgaanbieders richting gemeenten via het 
CZW-bureau te laten lopen. Het CZW-bureau splits dan de gegevens en verdeelt ze over de 
13 gemeenten. 

1158012 - Gedeeltelijke gebruikswijziging Boulevard Bankert 156 Zeevaartschool) 
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor de gedeeltelijke gebruikswijziging 
van Boulevard Bankert 156 naar hotel. Sinds enige tijd heeft Zorgstroom haar huur 
opgezegd voor de 1e en 2e etage van de voormalige Zeevaartschool. Daarmee staat een 
groot deel van het pand leeg. Het verzoek houdt een nieuwe invulling van de 1e en 2e etage 
in met 28 hotelkamers. Omdat het pand een rijksmonument betreft zal de gebruikswijziging 
worden voorgelegd aan de Rijksdienst voor cultureel erfgoed en de monumentencommissie. 
Het college stemt in met de gebruikswijziging onder voorbehoud van een positief advies van 
de rijksdienst voor cultureel erfgoed en de monumentencommissie. 

1157483 - Biedingen en achtervang 2020 van corporaties 
In het kader van de Woningwet hebben de woningbouwcorporaties l'escaut en Zeeuwland 
hun bod 2020 uitgebracht op de woonvisie. Hierin beschrijven zij hun bijdrage aan de 
uitvoering van het volkshuisvestelijk beleid van de gemeente Vlissingen. Tevens bevat het 
bod de omvang van de hiertoe benodigde investeringen en de herfinancieringen voor de 
aankomende twee jaar waarvoor de gemeente als achtervang wordt gevraagd in het kader 
van het WSW borgingstelsel. Het college stemt daarom in met de achtervang voor het jaar 
2020 en 2021 aan l'escaut woonservice voor € 39,4 mln. aan leningen ten behoeve van 
investeringen en € 16 mln. aan herfinancieringen. 
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1155139 - Aan- en verkoopovereenkomst l ‘escaut/gemeente Vlissingen betreffende de 
grondruil Middengebied Fase IV – Ravesteynplein 
Voor de herontwikkeling van het Ravesteynplein is afgesproken dat de gemeente 
medewerking verleent aan verkoop en/of ruil van gemeentelijke eigendommen voor de 
uitvoering van Middengebied fase IV. Hierbij wordt gestreefd naar een grondruil met gesloten 
beurs. De grondruil is nader uitgewerkt in een aan- en verkoopovereenkomst 
l'escaut/gemeente Vlissingen betreffende de grondruil Middengebied Fase IV - 
Ravesteynplein. Het college stemt in met deze overeenkomst. 
In totaal komen er in het plan 183 woningen aan het Ravesteynplein waarvan 127 nieuwe 
woningen. Dit zijn 108 huurwoningen, waarvan 54 eengezinswoningen en 54 appartementen 
en 19 koop-eensgezinswoningen. 

1157490 - Parkeren in schilgebieden 
In 2019 heeft het college besloten om te starten met inspraak over uitbreiding van de 
vergunningshouderzone in het 'schilgebied’ (rand van de huidige parkeerzone). Vervolgens 
is er een inloopavond gehouden en een inspraaktraject doorlopen. Er blijkt echter binnen het 
gebied weinig draagvlak voor de voorgestelde oplossing. De inspraakreacties laten zien dat 
de belangen en ook de oplossingsrichtingen ver uit elkaar liggen. Het volledige schilgebied 
kan eigenlijk niet als één schilgebied gezien worden. In één gebied, tussen de Verkuijl 
Quakkelaarstraat en de Paul Krugerstraat, is er wel voldoende draagvlak. In combinatie met 
de uitkomsten van de parkeerdrukmetingen is dit voldoende reden om dit gebied wel toe te 
voegen aan de vergunningshouderzone. Onder de huidige condities van het parkeerbeleid is 
de rest van het gebied niet klaar om op te nemen in vergunningshouderzone. Het college 
besluit daarom ook om geen uitvoering te geven aan de voorgenomen uitbreiding zoals 
besloten in 2019. Eventuele wijzigingen in het beleid met de evaluatie parkeren 2020 kunnen 
ervoor zorgen dat dat er op een later tijdstip meer draagvlak komt voor een goede oplossing 
om de parkeerdruk beter te verdelen. Het college besluit het gewijzigde 'Geldingsgebied 
Parkeerverordening Vlissingen 2020' vast te stellen en daarmee het gebied tussen de 
Verkuijl Quakkelaarstraat en de Paul Krugerstraat toe te voegen aan de 
vergunninghouderszone. 

1146483 - Zeeuwse coördinator mensenhandel 
Er zijn diverse vormen van hulpverlening voor slachtoffers van mensenhandel door diverse 
organisaties, maar het ontbreekt aan samenwerking en regie en één plek waar kennis over 
zowel strafrecht  als opvang en ondersteuning bij elkaar komt. Daarom besluit het college in 
te stemmen met het aanstellen van een procescoördinator voor de zorg aan slachtoffers van 
mensenhandel voor Zeeland. De procescoördinator wordt ondergebracht bij het 
Veiligheidshuis Zeeland. De kosten, voor een financiering voor vier jaar (2020 t/m 2023), 
worden verdeeld op basis van inwoneraantal. Daarnaast wordt de financiering vanaf 2020 
meegenomen in de begroting van het Veiligheidshuis Zeeland. 

1155539 - Timmerfabriek | besluit omgevingsvergunning 
Van 12 september tot en met 23 oktober 2019 heeft het ontwerpbesluit voor de 
omgevingsvergunning inzake de herbestemming van de Timmerfabriek tot luxe hotel ter 
inzage gelegen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft hierop een reactie ingediend. 
Het college besluit in de omgevingsvergunning herbestemming Timmerfabriek aanvullende 
voorschriften op te nemen ten aanzien van de constructieve veiligheid en de vervanging van 
de bestaande kozijnen door de voorgestelde kozijnen. De omgevingsvergunning 
herbestemming Timmerfabriek wordt voor het overige verleend overeenkomstig het ter 
inzage gelegde ontwerpbesluit. 

1155761 - Vernieuwde overeenkomst Zeeuwse Zorgschakels 
In 2017 is een overeenkomst gesloten tussen de stichting Zeeuwse Zorgschakels en de drie 
Walcherse gemeenten. De taken en doelen van de toegang en de stichting Zeeuwse 
Zorgschakels komen overeen bij de ondersteuning aan mensen met (een vermoeden van) 
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een diagnose dementie en hun mantelzorgers en netwerk. Hiervoor zijn 
samenwerkingsafspraken gemaakt om de efficiëntie voor beide organisaties én voor de 
cliënt te vergroten. Vanwege de ontvlechting moet de overeenkomst geactualiseerd worden.   
De stichting Zeeuwse Zorgschakels is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor 
goede samenhang in ketenzorg. De stichting werd opgericht op initiatief van CZ, bestaat 
formeel sinds januari 2013 en wordt gedragen door nagenoeg alle zorgaanbieders in 
Zeeland, de ziekenhuizen en de huisartsen. Die samenwerking is uitgewerkt in de 
overeenkomst. Het college continueert de samenwerking tussen de toegang en stichting 
Zeeuwse Zorgschakels voor de toegang tot en evaluatie van zorg voor mensen met 
dementie in Vlissingen. De overeenkomsten tussen de gemeente Vlissingen en stichting 
Zeeuwse Zorgschakels gaan we aan voor de periode van één jaar. 

1143347 - Voorstel invoering WvGGZ 
Vanaf januari 2020 treden de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) en de 
Wet Zorg en Dwang (WZD) in werking. Deze wetten vervangen de Wet bijzondere 
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ), die nu bij gemeenten bekend is 
door het besluit van de burgemeester bij een Inbewaringstelling (IBS). Ter uitvoering van de 
WvGGZ wordt geadviseerd de elementen bij bestaande (Zeeuwse) sleutelpartijen onder te 
brengen. Dit betreft: een meldfunctie en het verkennend onderzoek bij het Veiligheidshuis. 
Per 1 januari 2020 zal worden voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Tegelijkertijd wordt 
2020 benut om de uitvoering van de WvGGZ te optimaliseren. Ten aanzien van de duur van 
overeenkomsten en daarmee gepaarde kosten wordt afwijkend geadviseerd in vergelijking 
tot het regionale advies zoals dit is opgesteld door de werkgroep WvGGZ. 

1157043 - Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018 
Elke gemeente is volgens de Wmo 2015 verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit 
te voeren. ZB|Planbureau heeft dit voor de gemeente Vlissingen uitgevoerd. De resultaten 
van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over onderzoeksjaar 2018 zijn bekend. De 
uitkomsten van het onderzoek laten een verbetering ten opzichte van het jaar daarvoor zien. 
Het college neemt de resultaten voor kennisgeving aan. Via een raadsinformatiebrief wordt 
de gemeenteraad geïnformeerd. 

1158891 - Subsidieplafond Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2020 
Het college mag bij of krachtens wettelijk voorschrift een subsidieplafond vaststellen. Het 
vaststellen van het subsidieplafond heeft tot doel wettelijke aanspraken te beperken tot een 
nader te bepalen bedrag. Het college stelt voor de centrumtaken Maatschappelijke opvang 
en Vrouwenopvang de subsidieplafonds en subsidieprogramma's 2020 vast. 

1151381 - Vaststellen bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Scheldewijk-Noord’ 
Ten behoeve van de realisatie van nieuwe woningen en appartementen ten noorden van de 
Singel, het realiseren van wegen en het inrichten van de openbare ruimte in het noordelijke 
deel van het Scheldekwartier (Scheldewijk-Noord), is een bestemmingsplan opgesteld. 
Hierin zijn ook de onherroepelijke omgevingsvergunningen voor de woningbouwprojecten 
van De Vesting en de Broederband planologisch verankerd. De structuur van de 19e en 20e-
eeuwse stadsuitbreidingen wordt binnen deze inbreidingslocatie doorgezet en zorgt voor 
verbinding met het water. Binnen het plangebied wordt de bouw van ten hoogste 235 
woningen mogelijk gemaakt in een aantrekkelijke mix van huur en koop en grondgebonden 
woningen en appartementen. 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden 
hebben gedurende zes weken ter visie gelegen. Tegen het ontwerpbesluit tot het vaststellen 
van hogere waarden zijn geen zienswijze ingediend. Het college stelt de raad voor het 
bestemmingsplan 'Stadshaven, Scheldekwartier' ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig 
de 'Antwoordnota Ontwerpbestemmingsplan 'Scheldekwartier, Scheldewijk-Noord'' en het 
besluit hogere waarden ongewijzigd vast te stellen. 
 


	Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 17 december 2019
	1148498 - Aanvraag voor een financiële bijdrage aan de viering van het 250 jarig jubileum van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen
	1158548 - Berichtenverkeer beschermd wonen geclusterd en intensieve begeleiding thuis
	1158012 - Gedeeltelijke gebruikswijziging Boulevard Bankert 156 Zeevaartschool)
	1157483 - Biedingen en achtervang 2020 van corporaties
	1155139 - Aan- en verkoopovereenkomst l ‘escaut/gemeente Vlissingen betreffende de grondruil Middengebied Fase IV – Ravesteynplein
	1157490 - Parkeren in schilgebieden
	1146483 - Zeeuwse coördinator mensenhandel
	1155539 - Timmerfabriek | besluit omgevingsvergunning
	1155761 - Vernieuwde overeenkomst Zeeuwse Zorgschakels
	1143347 - Voorstel invoering WvGGZ
	1157043 - Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018
	1158891 - Subsidieplafond Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2020
	1151381 - Vaststellen bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Scheldewijk-Noord’


