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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 19 april 2022 
Vastgesteld 10 mei 2022 

2086424 - Ongevraagd advies Sociale Cliëntenraad Walcheren - Verhoging 
Fonds Cultuur Sport 
De Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) heeft een ongevraagd advies uitgebracht 
betreffende een eenmalige verhoging van € 60 en vervolgens een structurele verhoging door 
middel van indexatie van het Fonds Cultuur Sport Onderwijs (CSO). Het college besluit het 
advies niet over te nemen en stuurt een schriftelijke reactie aan de SCW. 

2099539 - Waardestelling mozaïeken Louis van Roode door Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed 
Het college neemt kennis van de waardestellingsbrief van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) over de mozaïeken van Louis Roode. De waardestelling delen we met de 
Bond Heemschut en het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), 
zodat zij hiermee fondsen kunnen gaan werven voor de restauratie. De gemeenteraad wordt 
geïnformeerd over de waardestelling als onderdeel van de uitvoering van de motie ‘Laat de 
mozaïeken terugkeren aan de Boulevard’. 

2104711 - O.L.A.Z. Jaarrapport 2021, begrotingswijzigingen 2022, begroting 
2023 
OLAZ heeft 2 begrotingswijzigingen ingediend. Er moet een bedrag terugbetaald worden aan 
de 13 Zeeuwse gemeenten. Voor Vlissingen betreft dit € 122.879. 
Hogere brandstofprijzen door de oorlog in Oekraïne en verbeterde tarieven voor oud papier 
en karton leiden uiteindelijk tot een positieve bijstelling van € 52.895 op de begroting 2022. 

2104702 - Voorbereidingsbesluit Scheldekwartier 2022 
Het geldende voorbereidingsbesluit voor het Scheldekwartier vervalt per 7 juli 2022. Om 
ruimtelijke sturing te behouden en ongewenste bouwontwikkelingen en gebruikswijzigingen 
te voorkomen wordt opnieuw een voorbereidingsbesluit voor het plangebied Scheldekwartier 
vastgesteld. Het college stelt uitsluitend een voorbereidingsbesluit vast voor delen van het 
plangebied Scheldekwartier die niet in eigendom zijn van de gemeente én waarvoor nog 
geen actueel bestemmingsplan geldt. 

2089620 - Voortzetting samenwerking Jeugdfonds Sport en Cultuur t.b.v. 
kinderen van 0-18 
De rechtsgeldigheidsduur van de samenwerkingsovereenkomst met het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur is verlopen. Tot nu toe voorziet het Jeugdfonds Sport & Cultuur in een behoefte in de 
gemeente Vlissingen. De deelnamecijfers laten namelijk een stijgende trend zien. Om deze 
reden besluit het college de samenwerking, met terugwerkende kracht, voort te zetten tot 
wederopzegging. 

2103888 - Afvalstoffenverordening 2022 
De gemeente wil dat haar gemeentelijke kaders passen bij de huidige wet- en regelgeving en 
haar eigen Grondstoffenbeleid 2020-2024. Om tot een goede uitvoering te komen, is het 
noodzakelijk de Afvalstoffenverordening Vlissingen 2005 in te trekken en een nieuwe 
afvalstoffenverordening vast te stellen. De ontwerpverordening is gedurende 6 weken ter 
inzage gelegd. Nu de inspraakperiode is doorlopen en er geen zienswijzen zijn ingediend, 
adviseert het college de raad om de Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022 ongewijzigd 
vast te stellen. 
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2089558 - Beschikbaar stellen budget inhuur programmacoördinator 
maatschappelijke ondersteuning voor de periode mei t/m juni 2022 
Voor een goede samenwerking op Zeeuws niveau is een Programmacoördinator 
Maatschappelijke Ondersteuning essentieel om tot integraal, effectief en breed gedragen 
beleid te komen. Met betrekking tot de transformatieopgave van ‘Beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang’ wordt deze rol momenteel gedeeltelijk ingevuld door adviesbureau 
Nautus. Dit contract loopt af op 30 april 2022. In een vaste programmacoördinator voor dit 
onderdeel wordt momenteel geworven, maar is nog niet voorzien. Structurele invulling van 
de rol van programmacoördinator kan naar verwachting deze zomer worden gerealiseerd. 
Het college stemt daarom nogmaals in met het beschikbaar stellen van een bedrag van  
€ 25.000 voor de inhuur van een Programmacoördinator Maatschappelijke Ondersteuning, 
deze keer voor de periode mei tot en met juni 2022. De kosten hiervoor worden gedekt uit de 
Rijksbijdrage beschermd wonen 2022. 

2093577 - Financiering uittredingsprogramma’s prostituees 
De gemeente Tilburg ontvangt de ‘Decentralisatie-uitkering Uitstapprogramma’s Prostituees’ 
(DUUP) voor de regio's Zeeland, West en Midden Brabant. Tot dit jaar maakte Tilburg deze 
gelden voor Zeeland direct over naar de GGD Zeeland. Per 2022 maakt Tilburg de gelden 
voor Zeeland over naar centrumgemeente Vlissingen. De uitvoering van het 
uitstapprogramma in Zeeland ligt sinds 2014 bij de GGD Zeeland in samenwerking met de 
Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO). Het college besluit 
de gelden van de decentralisatie uitkering voor de uittredingsprogramma's voor prostituees 
voor de regio Zeeland, in de periode 2022-2025 in te zetten voor dit programma conform het 
advies van de Stuurgroep CZW-bureau. Aan het CZW-bureau wordt de opdracht verstrekt 
om het bedrag van € 66.325 voor 2022 door middel van een subsidiebeschikking over te 
maken naar de GGD Zeeland voor de uitvoering van het programma in 2022. Dit bedrag 
wordt verwerkt in de volgende begrotingswijziging 2022 van het CZW-bureau. 

2101407 - Energietoeslag lage inkomens uitbetaling 
Het college heeft besloten de beleidsregels 'Eenmalige energietoeslag gemeente Vlissingen' 
vast te stellen en tot uitbetaling van de eenmalige energietoeslag over te gaan. Het gaat 
hierbij om € 800 per huishouden met een laag inkomen. Hiervoor heeft het college besloten 
de doelgroep voor de eenmalige energietoeslag te bepalen tot inwoners met een inkomen tot 
maximaal 110% van het sociaal minimum, conform het advies in een handreiking vanuit de 
overheid. Huishoudens met een bijstandsuitkering die reeds € 200 vooruitbetaald hebben 
gekregen, ontvangen nog € 600. Op 9 mei 2022 hebben zoveel als mogelijk ambtshalve 
uitbetalingen, van € 800, aan een deel van de doelgroep plaatsgevonden. Voor de inwoners 
waar geen ambtshalve uitkering voor kon plaats vinden, is vanaf deze dag het 
aanvraagformulier beschikbaar gesteld. 

2104968 - Raadsinformatiebrief voortgang participatie traject gebiedsvisie 
Arsenaalgebied 
Wethouder de Jonge heeft op 8 maart 2022 een e-mail ontvangen van het Comité 
Beschermd Stadsgezicht Vlissingen. Dit naar aanleiding van het participatieproces 
Arsenaalgebied, waarbij men nu bezig is met het houden van schetssessies. Het Comité 
heeft een zestal vragen gesteld over het participatieproces. Het college beantwoordt deze 
vragen per brief en stuurt de gemeenteraad een raadsinformatiebrief. 

2089565 - Ontwerp begroting 2023 RUD 
De regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland heeft de ontwerp begroting 2023 opgesteld. 
De raad is bevoegd op de ontwerp begroting een zienswijze bij het dagelijks bestuur van de 
RUD Zeeland in te dienen. In dit raadsvoorstel is vastgesteld dat de ontwerp begroting 2023 
van de RUD Zeeland sluitend is. Daarnaast past de deelnemersbijdrage 2023 binnen het 
budget van de gemeente Vlissingen. Het college stelt de raad voor in te stemmen met deze 
ontwerp begroting en geen zienswijze in te dienen. 
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2106357 - Het vestigen van een voorlopig voorkeursrecht Wvg op percelen of 
perceelsgedeelten Kenniswerf 
Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Wind in de zeilen (Wiz) 
afgesloten. Een belangrijke pijler in dit Wiz-pakket vormt Kennis & Onderwijs. 
Daarom zijn vanuit dit pakket middelen beschikbaar gesteld voor de gebiedsontwikkeling 
Kenniswerf, fiche 1D. Om de gebiedsontwikkeling Kenniswerf te verwezenlijken kan de 
gemeente het instrument van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toepassen. Door de 
vestiging van het voorkeursrecht verkrijgt de gemeente een betere positie, zodat zij haar 
doelstellingen ten aanzien de herontwikkeling van de Kenniswerf beter kan realiseren. 
Het vestigen van een voorkeursrecht biedt de gemeente de mogelijkheid om een actieve en 
regisserende rol te spelen in de invulling van haar plannen. Door de vestiging van een 
voorkeursrecht zijn eigenaren verplicht om, wanneer zij hun percelen wensen te verkopen, 
deze eerst te koop aan te bieden aan de gemeente. Daarnaast kan door de vestiging van 
een voorkeursrecht speculatie worden tegengegaan, waardoor de gemeente grip houdt op 
de grondprijzen. 

2106536 - Jaarrekening 2021 
Het college neemt kennis van de concept jaarrekening. De accountant is nog volop bezig 
met de controle van de jaarrekening. Uit deze controle kunnen nog wijzigingen voortvloeien. 
Momenteel bedraagt het gerealiseerde resultaat € 15 miljoen positief. De voorlopige stand 
van de algemene reserve na verwerking van dit resultaat (zonder resultaatbestemmingen) 
bedraagt € 55,7 miljoen negatief. De definitieve jaarrekening met accountantsverklaring 
behandelt het college op 31 mei 2022. 
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