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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 1 
oktober 2019 
Vastgesteld op 8 oktober 2019 

1126149 - Herplaatsing beelden Kees Keijzer 
Het college gaat akkoord met het plaatsen van de drie ‘Groeisculpturen’ van wijlen 
kunstenaar Kees Keijzer in het groen langs de Sloeweg. De beelden hebben voorheen 
gestaan bij ziekenhuis Bethesda, daarna in de binnentuin van het Stadhuis en vervolgens in 
de tuin bij het Van Doesburgcentrum. De beelden zijn eigendom van de gemeente 
Vlissingen. 

1134410 - Meerkosten accountant controle boekjaar 2018 
Inzake de controle van het boekjaar 2018 heeft EY extra werkzaamheden in rekening 
gebracht. In overleg met de auditcommissie zijn deze kosten vastgesteld op € 30.000 (excl. 
BTW). 
Voorgesteld wordt het totaal bedrag van € 30.000 (excl. BTW) als nadeel te verwerken in de 
2e bestuursrapportage 2019. 

1118673 - De Verordening “Vestigen uitsluitend recht bewaking en onderhoud 
stranden gemeente Vlissingen” vast te stellen 
De gemeente Vlissingen wil de bewaking en het onderhoud van haar stranden in beheer 
gaan geven aan SSV, de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Veere die alle andere 
Walcherse stranden reeds in beheer heeft, zowel wat betreft bewaking als onderhoud. De 
opdracht voor bewaking en onderhoud van de stranden is in beginsel Europees 
aanbestedingsplichtig. Na onderzoek blijkt dat voor het plaatsen van de opdracht gebruik 
gemaakt kan worden van het zogenaamde "uitsluitend recht". Het uitsluitend recht dient 
gevestigd te worden door middel van een verordening en publicatie in het gemeenteblad en 
is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Na het vestigen van het uitsluitend recht door de 
gemeenteraad kan het college de SSV aanwijzen als opdrachtnemer voor bewaking en 
onderhoud van de stranden. 

1136456 - Gezamenlijke brief aan minister Slob voor bekostiging voortgezet 
onderwijs 
In juli van dit jaar is een brief aan de Tweede kamer verschenen van minister Slob, waarin de 
vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs (VO) beschreven staat. In 
deze brief wordt ook ingegaan op de bevindingen van de Commissie Dijkgraaf. Deze 
commissie moest met oplossingen komen voor krimpregio's en VO-scholen waar de 
leerlingaantallen flink gaan krimpen. Omdat deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor het 
Zeeuwse onderwijs en onze kinderen, wordt gezamenlijk met de dertien Zeeuwse 
gemeenten en het Zeeuwse VO, een brief onder de aandacht gebracht van de minister. Het 
college stemt in met deze brief en de burgemeester wordt gemachtigd de brief namens de 
gemeente Vlissingen te ondertekenen. 

1121389 - Concept Regionale Energie Strategie (RES)  
Op 8 oktober 2018 heeft het college ingestemd met het plan van aanpak van de Zeeuwse 
gemeenten, de provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Enduris en Impuls Zeeland 
om te komen tot een Zeeuwse Regionale Energie Strategie (RES). In dit plan van aanpak 
beschrijven de betrokken kernpartners welk proces zij samen volgen en welke 
samenwerkingsstructuur wordt opgericht om vóór 2021 een Zeeuwse RES te ontwikkelen en 
vast te stellen.  
In het afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan de invulling van dit plan van aanpak. Met 
vertegenwoordigers van de Zeeuwse overheden, maatschappelijke organisaties, het 
bedrijfsleven, en anderen is in sectortafels gezamenlijk de concept RES ontwikkeld. 
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De definitieve RES zal uiteindelijk ter vaststelling aan de gemeenteraden worden 
voorgelegd. 
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