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Vastgesteld 10 januari 2023 

2217728 - Gemeentelijk rioleringsplan 2023 (GRP) 
Riolering is een kapitaalgoed dat doorgaans niet zichtbaar is, maar wel noodzakelijk. 
Riolering draagt bij aan een duurzame bescherming van de volksgezondheid, maar ook aan 
de in stand houding van natuur en milieu. Daarnaast zorgt de riolering op verschillende 
locaties voor de afvoer van overtollige neerslag. Dit vindt bij voorkeur gescheiden van het 
afvalwater plaats.  
In dit GRP geeft de gemeente Vlissingen onder meer weer hoe zij invulling geeft aan haar 
zorgplichten voor de betreffende waterstromen. Het college stemt in met het gemeentelijk 
rioleringsplan 2023 en legt het ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. 

2223097 - Opdrachtverstrekking voor het toezicht Wet kinderopvang 2023 
Het college is zoals ieder jaar door GGD Zeeland verzocht om aan GGD Zeeland opdracht te 
verstrekken voor de in 2023 in het kader van de Wet kinderopvang uit te voeren inspecties 
van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouders en het gastouderbureau.  
Het college geeft aan dat verzoek gehoor en geeft aan GGD Zeeland opdracht tot het 
uitvoeren van de jaarlijkse onderzoeken van de in onze gemeente gevestigde 
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouderbureaus en een aantal nader 
aangewezen gastouders. De opdracht wordt door middel van een brief bevestigd. 

2223111 - Structurele borging LZNVZ bij het CZW bureau 
Het college stemt in met het advies van de stuurgroep ‘Laat ze niet ver(zuipen)’ (LZNVZ) 
voor structurele borging en financiering van de integrale aanpak alcoholpreventie via LZNVZ. 
De stuurgroep heeft aangegeven de aanpak vanaf 2023 structureel te willen borgen bij het 
CZW bureau. Het college stelt een bedrag van € 8.643,17 beschikbaar en informeert de raad 
hierover via een raadsinformatiebrief. 

2217058 - Aanpassing tarieven dienstverlening VluchtelingenWerk 
Het college stemt in met de offerte van VluchtelingenWerk voor de dienstverlening in 2023 
voor de inkoop van de wettelijke trajecten: Participatieverklaringstraject en maatschappelijke 
begeleiding van nieuwkomer.  
Dit besluit wordt genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur 
en de provincie Zeeland als toezichthouder. 

2213585 - Indexering huur gemeentelijke accommodaties per 1 januari 2023 
In verband met de grote verschillen tussen de verschillende prijsindexcijfers en de hoge cpi 
prijs index besluit het college om alle huurtarieven voor sport- en welzijnsaccommodaties te 
indexeren met de ook in de gemeentelijke begroting gehanteerde cep index van 5,9%. 
Daarnaast besluit het college het tarief voor de gymzaal Plus 'de Braamstraat' per 1 januari 
2023 gelijk te stellen aan het huurtarief van de sportzalen de Combinatie en het Kroonjuweel. 

2220747 - Subsidieplafond en subsidieprogramma 2023 
Het college is op grond van de geldende wet- en regelgeving verplicht om jaarlijks de 
subsidieplafonds en het subsidieprogramma vast te stellen en te publiceren. Het college stelt 
daarom de subsidieplafonds 2023 en het subsidieprogramma 2023 vast. Hierin is de 
maximumsubsidie per organisatie en de budgetten voor incidentele activiteiten 2023, 
namelijk Sport, Aanjaagfonds Cultuur en Investeringsfonds opgenomen.  
Welke activiteiten subsidiabel zijn, is geregeld in de Algemene Subsidieverordening 
Vlissingen, de nota ‘Koers op open water’ en de subsidieregels van de gemeente Vlissingen. 



2 
 

2215082 - Evenementenkalender 2023 
Het beleidskader voor evenementen ligt vast in de Algemene Plaatselijke Verordening 
Vlissingen 2013 en in het daarop gebaseerde Evenementenbeleid. Het college stelt de 
Evenementenkalender 2023 in concept vast. De inzageperiode is gestart op 23 december 
2022 waarop iedereen twee weken de tijd heeft om te reageren. 
Voor 2023 zijn er op dit moment 122 zogenaamde 0-, A-, B- en C-evenementen aangemeld. 

2211955 - Besteden gelden Nationaal Isolatie Programma (NIP) 
In juli 2022 heeft de gemeente Vlissingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een wijziging op de ‘beschikking middelen aanpak energiearmoede’ 
ontvangen. Hierin is ons een aanvullende specifieke uitkering (SPUK) toegewezen die 
gedeeltelijk is bedoeld voor de aanpak van energiearmoede en gedeeltelijk voor de 
uitvoering van de lokale isolatieaanpak 2022 in het kader van het Nationaal Isolatie 
Programma (NIP). Deze zogenaamde NIP-gelden zijn bedoeld voor het isoleren van 
woningen met een energielabel E, F of G en maatregelen die erop gericht zijn de 
energierekening te verlagen of het energiegebruik te verminderen. Via de Zeeuwse 
samenwerking (Regionale Energiestrategie (RES) Gebouwde Omgeving en het Zeeuws 
Energie Akkoord(ZEA)) hebben de Zeeuwse gemeenten afgesproken om gezamenlijk de 
uitvoering op te pakken door het inzetten van een Isolatieteam (Klusbus) en het opzetten van 
een Zeeuws breed lokaal isolatieprogramma voor het, in eerste instantie, isoleren van vloer 
en bodem bij particuliere woningen met een energielabel E, F en G. De gemeente Goes is 
hiervoor penvoerder. Het college heeft besloten de Rijksbijdrage die in het kader van het 
Nationaal Isolatie Programma (NIP) in 2022 is ontvangen, in te zetten ten behoeve van de 
Zeeuwse isolatieaanpak 2022 door het inzetten van het isolatieteam Zeeland en door een 
Zeeuws brede isolatie actie conform het plan van aanpak in de offerte van Duurzaam 
Bouwloket (DBL). 
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