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

1125091 - Onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de 
Oosterhavenweg 
Voor een goed functionerende Michiel Adriaanszoon De Ruyterkazerne hebben Defensie en 
North Sea Port gevraagd om een gedeelte van de Oosterhavenweg aan de openbaarheid te 
onttrekken. Met belanghebbenden is door Defensie en North Sea Port overeenstemming 
bereikt over deze onttrekking. Het onttrekken aan de openbaarheid van een weg is een 
raadsbevoegd. Met deze nota wordt het verzoek in procedure gebracht. 

1120678 - Mandaatbesluit RUD-Zeeland 2019 gemeente Vlissingen 
Het algemeen bestuur van de RUD-Zeeland heeft in de vergadering van 1 juli 2019 
vastgesteld dat een totale vernieuwing van het mandaatbesluit nodig is. Met het 
mandaatbesluit wordt de overdracht van de uitvoeringsbevoegdheden van de deelnemers 
naar de RUD-Zeeland geregeld. Sinds 2014 is nieuwe wet- en regelgeving van toepassing. 
Ook voert de RUD-Zeeland voor diverse deelnemers meer en andere taken uit. Deze nieuwe 
ontwikkelingen zorgen ervoor dat het huidige mandaatbesluit (versie 2014) achterhaald is. In 
samenspraak met de deelnemers is een nieuw mandaatbesluit opgesteld. In dit nieuwe 
mandaat is de recente aanpassing van de mandaatverlening voor de asbestuitvoering 
integraal overgenomen. Het college besluit het huidige mandaatbesluit per 1 oktober 2019 in 
te trekken en per gelijke datum een nieuw mandaatbesluit vast te stellen. 

1095284 - Opdrachtverstrekking NL TruckKartel tot vertegenwoordiging 
gemeente in rechte 
De Europese commissie heeft bij beschikking van 19 juli 2016 bindend vastgesteld dat o.a. 
MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco en DAF langdurig de EU-mededingingsregels hebben 
overtreden door het maken van verboden prijsafspraken. Dit was aanleiding tot het oprichten 
van een BV NLTruckKartel, die namens de door de geconstateerde prijsafspraken 
gedupeerde partijen een schadeclaim zal indienen. De gemeente Vlissingen is een van de 
gedupeerde partijen, Zij hebben schade geleden hebben bij de aankoop van 12 
vrachtwagens. Het college verleent NLTruckKartel opdracht, om in het te voeren 
rechtsgeding, de gemeente te vertegenwoordigen en de daarvoor noodzakelijke 
machtigingen te verlenen. 

1128512 - Samenwerkingsprotocol Zeeuwse gemeenten en gecertificeerde 
instellingen 
Op advies van het Zeeuwse Portefeuillehoudersoverleg Jeugd stelt het college van B&W het 
Samenwerkingsprotocol tussen de Zeeuwse gemeenten en de gecertificeerde instellingen 
(GI's) en de bijbehorende werkprocessen vast. Dit samenwerkingsprotocol heeft als doel de 
samenhang in de hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdwet te bevorderen. Het Zeeuwse 
afsprakenkader sluit aan bij bestaande landelijke en eerder binnen de Zeeuwse 
jeugdzorgregio vastgestelde beleidsdocumenten. De werkprocessen worden jaarlijks 
geëvalueerd en zo nodig aangepast.  
De burgemeester stemt in met de ondertekening van dit protocol door wethouder Vader in 
het volgende Portefeuillehoudersoverleg Jeugd. 

 

1128459 - Jaarplan 2019 “Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand” 
Met het jaarplan 2019 kan, conform de door de raad vastgestelde voorwaarde m.b.t. de 
bestemmingsreserve, uitvoering gegeven worden aan het afstoten van enkele leegstaande 
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accommodaties in 2019. Het afstoten van deze accommodaties maakt onderdeel uit van het 
project "Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand" en draagt bij aan zowel de 
sociale veiligheid als aan het behalen van de taakstelling.  
Het college stelt het jaarplan 2019 "Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand" vast 
en de 16e begrotingswijziging 2019 jaarplan 2019 "Revitalisering gemeentelijke 
accommodatiebestand". De nog te realiseren taakstelling over 2019 van € 264.610 wordt als 
nadeel verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2019. 

1110351 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stadshaven 
Scheldekwartier 
Ten behoeve van de realisering van de stadshaven, waarbij in Het Dok en deels ook langs 
het Kanaal door Walcheren ruimte wordt geboden voor een gemengd maritiem programma, 
is een bestemmingsplan opgesteld.  
Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter visie gelegen en kan nu ter 
gewijzigde vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

1063369 - Kapitaalgoederen up to date: college opdracht 
In het kader van de Artikel 12 status van onze gemeente hebben er gesprekken 
plaatsgevonden met de inspecteur over het ter beschikking stellen van gelden voor het 
wegwerken van de onderhoudsachterstanden aan onze kapitaalgoederen. Ook is de 
vergoeding van kapitaallasten voor benodigde investeringen voor vervanging onderwerp van 
gesprek geweest. Deze gesprekken zijn inmiddels afgerond en de verschillende 
beheerplannen van onze kapitaalgoederen (wegen, groen, civiele kunstwerken, openbare 
verlichting, accommodaties en kades) zijn goedgekeurd. Het rapport is inmiddels 
gepresenteerd aan de gemeenteraad. 
Doel van dit project is dat onze kapitaalgoederen weer up to date zijn, door het wegwerken 
van onderhoudsachterstanden en rehabilitatie. Daarnaast is er aansluiting bij de paragraaf 
Kapitaalgoederen in de programmabegroting. 
Resultaat van het project is dat het onderhoudsniveau van al onze kapitaalgoederen in brede 
zin weer op het minimale niveau Laag is en blijft, met een bijbehorend budget in de 
programmabegroting. De data (gegevensbeheer) van de kapitaalgoederen is actueel en 
wordt actueel gehouden. 


	Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 3 september 2019
	1125091 - Onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Oosterhavenweg
	1120678 - Mandaatbesluit RUD-Zeeland 2019 gemeente Vlissingen
	1095284 - Opdrachtverstrekking NL TruckKartel tot vertegenwoordiging gemeente in rechte
	1128512 - Samenwerkingsprotocol Zeeuwse gemeenten en gecertificeerde instellingen
	1128459 - Jaarplan 2019 “Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand”
	1110351 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stadshaven Scheldekwartier
	1063369 - Kapitaalgoederen up to date: college opdracht


