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1141515 - Overeenkomst tussen de gemeente Vlissingen en Waterschap 
Scheldestromen voor de opsporing en ruiming van Niet Gesprongen 
Explosieven 
Door Waterschap Scheldestromen is, op basis van het huidige beleid van de gemeente 
Vlissingen, gevraagd om een aanvraag te doen richting het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties voor een bijdrage in de kosten voor opsporing en ruiming van 
niet gesprongen conventionele explosieven (CE). Door ondertekening van de concept 
overeenkomsten, worden de financiële verantwoordelijkheden vastgelegd met betrekking tot 
de aanvraag richting Ministerie. 
Het college besluit een overeenkomst aan te gaan hierover met Waterschap 
Scheldestromen. 

1139398 - Nota grondprijzen 2020 
Het college stelt de raad voor de grondprijzen 2020 vast te stellen. De voorgestelde prijzen 
zijn: 

 € 220,- tot € 320,- per vierkante meter voor woningbouw;  

 € 15.000,- tot € 25.000,- per woning voor sociale woningbouw;  

 € 135,- tot € 150,- per vierkante meter voor maatschappelijke doeleinden;  

 € 80,- tot € 150,- per vierkante meter voor bedrijfs- en kantoorgronden;  

 € 135,- tot € 210,- per vierkante meter voor woningbouw Kenniswerf uitsluitend in 
combinatie met een kennisintensief bedrijf of kantoor;  

 € 66,- per vierkante meter voor groenstroken en € 10,- per vierkante meter voor 
nutsbedrijven.  

 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw of overdrachtsbelasting. 

1145371 - Verzamelnota O&O formulieren centrumtaken en formatie uitbreiding 
team Sociaal Programmabegroting 2019-2020 
De Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland hebben op basis van de primaire 
Programmabegroting 2019 en 2020 bepaald, welke extra uitgaven beoordeeld moeten 
worden op het O&O (Onuitstelbaar en Onontkoombaar) criterium.  
Met dit voorstel worden vier onderwerpen gecombineerd en voorgelegd aan de Artikel 12-
inspecteur en de provincie Zeeland in het tpo (tripartiet overleg). De formatie-uitbreiding van 
het team Sociaal is besproken in het college van 22 oktober 2019 en gebaseerd op interne 
en externe onderzoeksresultaten. Het college stemt in met het indienen van de O&O 
formulieren. De volgende O&O formulieren worden besproken in het tpo van 11 november 
2019: Formatie uitbreiding team Sociaal, Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en 
Geweld hoort nergens thuis. 
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