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Vastgesteld op 9 april 2019 

1086673 – Plan van aanpak Klimaatadaptatie Strategie Zeeland en ondertekening 
convenant 
In de Waterochtend van 28 november 2018 is ingestemd met het Plan van Aanpak 
Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ). Tijdens dit overleg is afgesproken een convenant op te 
stellen om dit plan van aanpak kracht bij te zetten. Het KaSZ beschrijft de manier waarop naar een 
gezamenlijke Zeeuwse strategie wordt gewerkt om in 2050 Zeeland zodanig te hebben ingericht dat 
we voorbereid zijn op extreme regenval, langdurige droogte, een grotere kans op hittegolven en 
een toename van het overstromingsrisico. 
Door het ondertekenen van het convenant bevestigen de Zeeuwse bestuursorganen individueel 
zich te committeren aan de gezamenlijke aanpak. Tevens spreken ze hiermee het vertrouwen uit 
zich hier gezamenlijk voor in te spannen. 

1090648 – Brief provincie Zeeland inzake preventief toezicht 
Programmabegroting 2019 
De begroting 2019 is niet structureel en reëel in evenwicht. Als gevolg hiervan is de gemeente 
onder preventief toezicht geplaatst van de Provincie Zeeland. In een brief van de provincie van 18 
december 2018 heeft de gemeenteraad reeds toestemming gekregen tot het aangaan van 
verplichtingen tot ten hoogste 50% van de bedragen die geraamd zijn in de begroting 2018 inclusief 
de wijzigingen daarop. 
In de brief van de provincie van 19 maart 2019 is goedkeuring onthouden aan de baten en lasten 
van de taakvelden betreffende het Sociaal domein. Het betreft de programma’s ‘De Sociale Stad’, 
‘Gezond en Wel’, ‘De lerende stad’, ‘De culturele stad' en ‘Bestuur'. Voor deze uitgezonderde 
taakvelden geldt dat deze eerst in het TPO getoetst moeten worden aan het criterium 
onontkoombaar en onuitstelbaar alvorens de gemeenteraad hierover een besluit kan nemen en/of 
alvorens de provincie hier toestemming voor kan geven. 

1090706 – Provinciaal verslag 2019 over de financiële positie van de gemeente 
Vlissingen 
De raad van de gemeente Vlissingen heeft bij brief van 8 november 2018, evenals voor de 
begrotingsjaren 2015 t/m 2018, voor het begrotingsjaar 2019 een aanvraag voor een aanvullende 
uitkering ex artikel 12 Fvw uit het Gemeentefonds ingediend. De artikel 12-procedure schrijft voor 
dat Gedeputeerde Staten vóór 15 februari van het jaar, waarover een aanvullende aanvraag wordt 
ingediend, verslag uitbrengen over de financiële positie van de gemeente en het door GS 
uitgeoefende financiële toezicht. Dit verslag moet gelezen worden in aanvulling op het in november 
2018 uitgebrachte verslag naar aanleiding van de artikel-12 aanvraag over 2017-2018. 

1090268 – Antwoordbrief aan Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico 
Per brief heeft de Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico bij alle gemeenten in Zeeland de vraag 
neergelegd hoe zij in het licht van de nieuwe Omgevingswet omgaat met gezondheidsrisico's door 
elektromagnetische velden in relatie tot het antennebeleid. De beantwoording van deze brief is 
Zeeuwsbreed opgepakt. 
Uit de informatie vanuit het Ministerie blijkt dat de verwachting is dat de regels rondom 
elektromagnetische velden nagenoeg gelijk zullen blijven bij de invoering van de Omgevingswet en 
het Ministerie van I&W verantwoordelijk blijft voor de normstelling. Geadviseerd wordt om derhalve 
vast te houden aan deze normstelling. 

1077865 en 1073653 – SARCC en Co Adapt; definitieve toekenning Interreg 2 
Zeeën subsidies 
Op 4 december 2018 heeft het college kennis genomen van de definitieve aanvraag voor subsidies 
in het kader van het Interreg 2 zeeën programma, door deel te nemen in het SARCC partnerschap 
en het Co Adapt partnerschap. In februari 2019 is vernomen dat de subsidies aan de 
partnerschappen zijn toegekend. De gemeente ontvangt cofinanciering voor 60% van haar 
ingebrachte investeringen, personeelskosten en overige kosten. In totaal is € 475.493 (obv 60% 
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cofinanciering) te verkrijgen voor het SARCC partnerschap en € 562.459 (obv 60% cofinanciering) 
te verkrijgen voor Co Adapt partnerschap. 
 
Het SARCC partnerschap is gericht op het ontwikkeling van kennis en het toepassen van op de 
natuurgebaseerde maatregelen in het kader van de zeespiegelstijging. Het partnerschap bestaat uit 
overheden direct gelegen aan de Noordzee of het Kanaal en kennisinstituten. De Vlissingse 
uitwerking van de lokale implementatie van het SARCC partnerschap is gericht op de Coosje 
Buskenstraat, boulevards en de Spuikom.  
Het Co Adapt partnerschap stelt zich ten doel om via grensoverschrijdende samenwerking en 
lokale pilots de kennis omtrent '(burger)participatie in de ontwikkeling en toepassing van 
klimaatadaptatieve maatregelen' te vergroten. De Vlissingse uitwerking van de lokale implementatie 
van het Co Adapt partnerschap vindt plaats in de ontwikkeling en realisatie van de openbare ruimte 
in Claverveld.  

1088748 – Naamgeving openbare ruimte nieuwe ontsluiting Kenniswerf, 
Buitenhaven en Industrieterrein Souburg II 
Het college benoemt de volgende, nog aan te leggen wegen bij de nieuwe ontsluiting naar de 
Kenniswerf, Buitenhaven en industrieterrein Souburg II: Havendorpweg en Louis Pasteurweg. 
Daarnaast besluit het college de ligging van de volgende bestaande wegen te wijzigen: Oude 
Veerhavenweg, Westerhavenweg, Oosterhavenweg, Poortersweg, Veerhavenweg, Poorterspad en 
Buitenhavenpad. De Ankerweg komt te vervallen. 

1083850 – Reactie Rijkswaterstaat op vraag aanpak olieverontreiniging SS 
Spyros Armenakis 
Op 18 augustus 2018 heeft een olielekkage uit het wrak van de SS Spyros Armenakis plaatsgevon-
den. Per brief is de eigenaar van het wrak, de Staat der Nederlanden/ Rijkswaterstaat gevraagd tot 
het treffen van afdoende maatregelen over te gaan. Rijkswaterstaat zal in 2019 over gaan tot onder 
andere de volgende maatregelen: een regelmatige survey om de toestand van het scheepswrak in de 
gaten te houden, monitoring op olielekkage door middel van satellietbeelden en door een 
kustwachtvliegtuig .Als de zeewatertemperatuur boven de 20°C komt een meer intensieve monitoring 
van het scheepswrak d.m.v. een kustwachtvliegtuig. Als er sprake is van lekkage gaat een duiker 
kijken op locatie naar de omvang van de lekkage en worden er passende maatregelen getroffen. 

1085774 – Brexit impact scan 
Op 13 december 2018 hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 
Europa decentraal de Brexit Impact Scan voor decentrale overheden gelanceerd. De impactscan 
helpt gemeenten, provincies en waterschappen zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van 
de Brexit - deal en no-deal - en biedt waar mogelijk handelingsperspectieven om adequaat om te 
gaan met eventuele negatieve gevolgen. Het uitvoeren van een Brexit scan is juist nu van belang 
aangezien er nog geen akkoord is tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Dit terwijl 
de Brexit plaats vindt op 22 mei 2019. 
Om voorbereid te zijn op de mogelijke gevolgen voor de gemeentelijke organisatie is een Brexit 
Scan op vier thema’s uitgevoerd: internationale samenwerking, interne bedrijfsvoering, lokale en 
regionale economie en burgers. Dit zijn de thema’s waar de Brexit de praktijk van decentrale 
overheden kan raken. Deze scan is uitgevoerd in week 9 van 2019. Op dit moment is de conclusie 
dat er geen gevolgen zijn voor de gemeente Vlissingen en/of zaken waarop direct actie 
noodzakelijk is. 

1086512 – Informatie over eigen bijdrage Wmo-maatwerkvoorzieningen en de 
uitvoeringstoets stapelfacturen Wmo 
Over de informatievoorziening ten aanzien van de eigen bijdrage voor Wmo-
maatwerkvoorzieningen door Porthos zijn diverse vragen binnengekomen, ook vanuit de 
gemeenteraad. De informatie was niet volledig of niet juist en lastig te vinden. Dit is door Porthos 
adequaat opgelost. Het college informeert de gemeenteraad over de recent doorgevoerde 
verbeteringen middels een raadsinformatiebrief. In deze brief is ook aandacht voor de zogenaamde 
uitvoeringstoets stapelfacturen Wmo. Stapelfacturen zijn facturen van het CAK waarop meer dan 
twee bijdrageperioden in rekening worden gebracht bij de klant. Dit kan voor de klant tot 
betalingsproblematiek leiden. Het ministerie van VWS wil dit terugdringen.  
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