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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 3 
december 2019 
Vastgesteld op 10 december 2019 

1152683 – Ontwikkeling warmtenet in Scheldewijk 
De gemeente Vlissingen zet stappen bij de ontwikkeling van Scheldewijk in het kader van de 
energietransitie. Begin 2019 heeft het college ingestemd met de Energieverkenning voor 
Scheldewijk. Het aanleggen van een warmtenet gevoed door thermische energie uit 
oppervlaktewater(TEO) kwam als beste alternatief naar voren. Vervolgens is een 
marktverkenning uitgevoerd, waarbij is gekeken of de aanleg van een warmtenet gevoed met 
aquathermie in Scheldewijk ook realiseerbaar is. Deze marktverkenning heeft aangetoond 
dat er bedrijven zijn die een warmtenet willen aanleggen en exploiteren. De volgende stap in 
het proces is om door middel van een aanbesteding een partij te selecteren, waarmee een 
concessieovereenkomst kan worden afgesloten. Het college stemt in met dit proces. 

1148722 – Versnellingsagenda ‘bescherming en opvang in Zeeland’ 
Op de domeinen preventie, wonen, voorzieningen, inkoop, toegang en financiën worden er 
keuzes gemaakt. De versnellingsagenda is tot stand gekomen op basis van de drie visies 
van de Zeeuwse subregio's Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en de Oosterschelderegio. Bij 
elk onderwerp is gekeken of desbetreffende taak het best lokaal, subregionaal of op Zeeuws 
niveau belegd kan worden. Uitgangspunt hierbij is geweest de ondersteuning van kwetsbare 
inwoners in Zeeland te continueren en waar mogelijk efficiënter in te richten. Vanuit het Rijk 
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt verlangd dat alle 43 
centrumgemeenten plus bijbehorende regio's voor het eind van dit jaar 
samenwerkingsafspraken hebben gemaakt betreffende de doordecentralisatie van 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 

1132988 – Jaarverslag en jaarrekening CZW-bureau 2018 
De stuurgroep CZW legt het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van het CZW-bureau voor. 
Het college stemt in met het jaarverslag en de jaarrekening. 

1153762 – Overeenkomsten realisatie “6x duurzaam bouwen” Van 
Dishoeckstraat 
De woningen in het project '6x duurzaam Van Dishoeckstraat' van Bouwbedrijf Kambier BV 
zijn allemaal (in optie) verkocht en de omgevingsvergunning is onherroepelijk. Voor de 
realisatie van het project dient de intentieovereenkomst nu omgezet te worden in een 
realisatieovereenkomst. Met instemming van uw college wordt de grond (op verzoek van 
Bouwbedrijf Kambier) met een koopovereenkomst direct door de gemeente verkocht aan de 
zes kopers. 

1148125 – Extra inzet gemeentelijke onderwijsachterstandengelden in het 
primair onderwijs 
De gemeente Vlissingen heeft met ingang van 2019 meer onderwijsachterstandsmiddelen 
ontvangen dan in voorafgaande jaren. De besturen van de scholen voor primair onderwijs in 
de gemeente Vlissingen zijn er niet allemaal op vooruitgegaan voor wat betreft de 
onderwijsachterstandsmiddelen. Archipel-Scholen is er zelfs fors op achteruit gegaan. De 
taak van de gemeente op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid (OAB) ligt primair bij 
de voorschoolse periode. Vandaar dat eerst de meeste aandacht is gegaan naar het 
organiseren van het invoeren van 960 uur VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) voor 
peuters van 2 ½ tot 4 jaar. 
Ondertussen zijn er wel gesprekken geweest met besturen en directeuren van verschillende 
scholen. Dit heeft geresulteerd in een plan. Het plan gaat uit van een maximaal aan te 
vragen bedrag aan onderwijsachterstandsmiddelen per school afhankelijk van het aantal 
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leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan de aanvraag. In het plan zijn de voorwaarden 
aangegeven waaraan een aanvraag moet voldoen en wat de school dan van de gemeente 
mag verwachten. 
Het college stemt in met de inzet van extra gemeentelijke onderwijsachterstandsgelden 
(OAB) in het primair onderwijs voor in totaal € 326.000 conform het in de nota beschreven 
plan. De extra inzet OAB middelen worden opgenomen in de OAB begroting 2020-2022 en 
gedekt uit de doelspecifieke uitkering Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid. 

1121338 – Start zienswijzenprocedure ontwerp bestemmingsplan Galgeweg 9a 
te Vlissingen en instemmen met concept anterieure overeenkomst 
De gemeenteraad heeft in 2018 besloten medewerking te verlenen aan een procedure om te 
komen tot een nieuwe woning (in plaats van de gedoogde salonwagen) op het perceel 
Galgeweg 9a te Vlissingen in het kader van de 'ruimte voor ruimte' regeling. Inmiddels is een 
ontwerpbestemmingsplan beschikbaar waarin de aanvullingen/aanpassingen als gevolg van 
het vooroverleg zijn verwerkt. Daarnaast is overeenstemming over een anterieure 
overeenkomst. Tenslotte heeft de Aerius berekening uitgewezen dat er geen toename is van 
stikstofdepositie als gevolg van de bouw of het gebruik van de woning. Het 
ontwerpbestemmingsplan kan dan ook, na voorafgaande bekendmaking, ter inzage worden 
gelegd in het kader van de zienswijzenprocedure. 

1142824 – Overgangsregeling subsidie voor Vlissingse peuters in peutergroep 
buiten de gemeente en aanpassing subsidieplafond 
Met ingang van 1 januari 2020 is de overgang van budget subsidie voor de organisatie voor 
peuteropvang (houder) naar subsidie voor ouders via de peuteropvang organisatie voltooid. 
Ouders/houders ontvangen de subsidie dan alleen wanneer een peuter binnen de eigen 
gemeente naar de peutergroep gaat. Voor die peuters die al voor 1 oktober 2019 naar een 
peutergroep buiten de eigen gemeente gingen zou dit betekenen dat er met ingang van 1 
januari 2020 geen subsidie meer voor hen wordt verstrekt. Omdat de gemeenten 
Middelburg, Veere en Vlissingen het onwenselijk vinden dat ouders zich gedwongen voelen 
deze peuters weg te halen bij de peutergroep waar hun kind al ten minste enkele maanden 
zit of plotseling veel meer moeten gaan betalen dan andere ouders die hun kind wel binnen 
de eigen gemeente naar de peuteropvang brengen willen we een overgangsregeling voor 
een beperkte groep peuters. 
Ouders van peuters die voor 1 oktober 2019 twee jaar waren en voor 1 oktober 2019 zijn  
ingeschreven bij een peutergroep buiten de gemeente Vlissingen, maar wel in een van de 
andere Walcherse gemeenten, kunnen de houder van de peutergroep machtigen om voor 
hen subsidie aan te vragen bij de gemeente Vlissingen, mits deze aan de voorwaarden van 
de subsidieregeling voldoet. 
Hiervoor wordt het subsidieplafond voor subsidie aan ouders voor de eerste twee dagdelen  
peuteropvang verhoogd met € 50.000 aan OAB middelen tot een bedrag van € 507.913. 
 

1152213 – Aanpak jaarwisseling 2019-2020 
Elke jaarwisseling wordt een integraal draaiboek samengesteld waar alle uitvoerende 
afspraken in vermeld staan. Ook dit jaar is er een draaiboek waarin extra aandacht is voor de 
aanpak in het middengebied. In navolging van de gemeente Middelburg wordt voorgesteld 
om dit jaar ook in Vlissingen als proef gebruik te maken van een zogenaamd 
vuurwerkdetectiesysteem. Dit systeem zal in twee wijken, te weten Oost-Souburg en het 
Middengebied worden geplaatst in de maand december voorafgaand aan de jaarwisseling. 
Het systeem is opgebouwd uit het ontvangen van geluidsgolven die specifiek zijn afgestemd 
op het kenmerkende geluid van vuurwerk (en dus niet van blaffende honden, of andere 
harde geluiden in de wijken). Deze info wordt vervolgens aan een app doorgegeven die in 
gebruik genomen wordt door de BOA’s, de politie. Op deze manier kan er beter en gerichter 
gehandhaafd worden. De kosten van inzet van het vuurwerkdetectiesysteem zijn € 13.636. 
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1151067  Principebesluit zonnepark Rammekens 
Solarpark Zeeland heeft een principe-verzoek ingediend waarin aan de gemeente gevraagd 
wordt om (planologische) medewerking te verlenen aan de realisatie van een zonnepark met 
een oppervlakte van ca. 24 hectare in de omgeving van de Krukweg te Ritthem. Het 
zonnepark is beoogd op landbouwgronden, die in het bestemmingsplan grotendeels zijn 
aangeduid als landschappelijk waardevol. Voor zover nu is te overzien, is het zonnepark niet 
noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de doelstelling voor de opwekking van duurzame 
energie in Zeeland zoals die in het concept van de Zeeuwse Regionale Energiestrategie is 
opgenomen. Het ziet er naar uit dat ook zonder dit zonnepark de doelstelling bereikt wordt 
om minimaal 500 MW aan zonne-energie op land op te wekken in 2030. In dit stadium is er 
dan ook geen reden om medewerking te verlenen aan het opofferen van landschappelijk 
waardevolle landbouwgrond. Het college van B&W verleent geen planologische 
medewerking aan dit initiatief. Indien op termijn mocht blijken dat de doelstelling niet behaald 
gaat worden, kan het college het besluit eventueel heroverwegen. 
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