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1189491 - Jaarverslag 2019 Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon 
Al jaren heeft de gemeente Vlissingen een stedenband met Ambon. De uitvoerende 
werkzaamheden binnen de stedenband worden uitgevoerd door de Stichting Samenwerking 
Vlissingen Ambon. Ieder jaar doet deze Stichting verslag van haar activiteiten. 
Het college heeft besloten het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen, kennis te nemen 
van het eind 2019 gewijzigde Memorandum of Understanding en de ondertekening hiervan 
te bekrachtigen. Het jaarverslag gaat ter kennisname naar de gemeenteraad. 

1187602 - Bezwaar verlening onttrekkingsvergunning appartement Coosje 
Buskenstraat 30 te Vlissingen 
Op 10 december 2019 is een onttrekkingsvergunning verleend voor het niet-permanent 
gebruik van het appartement Coosje Buskenstraat 30 als tweede woning. Een mede-
eigenaar in het woningcomplex heeft daartegen bezwaar ingediend. De Commissie 
bezwaarschriften heeft het bezwaar behandeld en een advies daarover uitgebracht. Het 
college heeft besloten kennis te nemen van de bezwaren tegen de verlening van de 
onttrekkingsvergunning voor het appartement en het advies van de commissie over te 
nemen. B&W verklaren het bezwaarschrift gedeeltelijke gegrond en verbeteren de motivering 
en een voorschrift. 

1188398 - Voorbereidingsbesluit Baskensburg, gedeelte sportvelden 
Voor het niet meer in gebruik zijnde sportcomplex aan de oostzijde van het 
Baskensburgpad/plein is de bestemming 'Sport' van kracht. Het college wil ruimtelijke sturing 
bewerkstelligen en ongewenste bouwontwikkelingen en gebruikswijzigingen voorkomen. 
Hiertoe is eerder gesloten en het college verlengt nu dit besluit. B&W bieden het 
voorbereidingsbesluit ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. 

1161150 - De Zeeuwse Uitmarkt in gastgemeente Vlissingen 
Het college van B&W geeft uitvoering aan het verzoek om in Z-4 verband (cultuur) op 
zaterdag 29 augustus 2020 het evenement “Uit- in-Zeeland” (Zeeuwse Uitmarkt) te laten 
plaatsvinden in de binnenstad van Vlissingen. Hiervoor stelt het college maximaal 9000 euro 
beschikbaar, onder de voorwaarde dat de organiserende instelling de verdere dekking van 
de kosten zal realiseren, o.a. door middel van het verkrijgen van financiële middelen uit 
fondsen (o.a. op basis van een aanvraag uit Aanjaagfonds Cultuur) en bijdragen van 
Ondernemersverenigingen en andere sponsoren. Vlissingen is gastgemeente en 
regievoerder van het evenement. Vanzelfsprekend is dit alles onder voorbehoud van 
coronamaatregelen. 

1190350 - Burgerjaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 van burgemeester Van den Tillaar is te lezen via de volgende link: 
https://gemeente-vlissingen.instantmagazine.com/gemeente-vlissingen/burgerjaarverslag-
2019/. Het college heeft kennisgenomen te nemen van het burgerjaarverslag van de 
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burgemeester. 

1192079 - Noodmaatregelen MKB in verband met coronacrisis 
Het bedrijfsleven ondervindt erg veel last van de gevolgen van de coronacrisis. Provincie 
Zeeland, Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, Impuls Zeeland en VNO NCW Brabant-
Zeeland hebben de Bestuurlijke Taakgroep EZ opgericht met het doel gezamenlijk te bezien 
of en zo ja, op welke wijze knelpunten die het bedrijfsleven ervaart als gevolg van de 
coronacrisis kunnen worden weggenomen of verzacht. Het college heeft besloten kennis te 
nemen van het verslag van het overleg van 20 maart 2020 en neemt het volgende standpunt 
in: indien het financieel mogelijk is, betaalt de gemeente facturen binnen enkele dagen (i.p.v. 
30 dagen. Ook bekijkt de gemeente welke uitvoeringsprojecten zij als opdrachtgever naar 
voren kan halen (bijvoorbeeld infrastructurele werken), omdat op dit moment capaciteit/inzet 
van menskracht en beschikbare geldmiddelen het niet toelaten dat nog extra projecten 
worden opgepakt. Dit wordt teruggekoppeld naar de Bestuurlijke Taakgroep EZ. 
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