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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 4 oktober 2022 
Vastgesteld 11 oktober september 2022 

2156560 - Overheveling budget 'stadsvernieuwing' naar project 
Bloemenbuurt 
Vanuit het budget 'stadsvernieuwing' draagt de gemeente Vlissingen bij aan de grootschalige 
herstructureringsopgave van de woningcorporaties door de verbetering/herstructurering van 
het woningbestand te koppelen aan de integrale aanpak van de openbare ruimte. Vanuit het 
project is een restant beschikbaar van circa € 46.000. Het college besluit om dit resterende 
budget ten behoeve van sportvoorzieningen in de Bloemenbuurt over te hevelen. 

2179885 - GR GGD Zeeland - Jaarstukken 2021 + Resultaatbestemming 
2021 
De jaarstukken van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GR GGD) 
vormen het laatste stuk van de jaarlijkse planning-en-control cyclus van de organisatie. Met 
de jaarstukken legt de GR GGD verantwoording af over haar taken. De jaarstukken bestaan 
uit het jaarverslag en de jaarrekening. Daarnaast is het accountantsverslag en de 
accountantsverklaring bijgevoegd. Het college en de gemeenteraad worden geïnformeerd 
over de jaarstukken van de GR GGD. Op basis van de jaarstukken maakt de GR GGD een 
voorstel voor de bestemming van het jaarresultaat. Het college stelt de raad voor een 
positieve zienswijze te geven op de begrotingswijziging. 

2181110 - Bezwaar vaststelling subsidie 2020 Wijkvereniging 
Bossenburgh 
Door de coronamaatregelen in 2020 konden de activiteiten van wijkvereniging Bossenburgh 
dat jaar niet allemaal doorgaan. Een deel van de verleende subsidie is dus niet besteed aan 
de geplande activiteiten en is daarom lager vastgesteld. De wijkvereniging is het hier niet 
mee eens en is in bezwaar gegaan. Dit bezwaar is te laat ingediend. Het college verklaart 
het bezwaar van wijkvereniging Bossenburgh daarom niet-ontvankelijk. 

2171125 - Verhoging eenmalige energietoeslag naar € 1.300 
Naar aanleiding van de aangenomen wetswijziging van de Participatiewet op 7 juli 2022, 
heeft het college besloten de verhoging van het bedrag voor de eenmalige energietoeslag, 
conform de oproep van het Rijk, te volgen. Uiterlijk 1 november 2022 wordt de verhoging van 
€ 500 van de energietoeslag beschikbaar gesteld, tegelijkertijd met de andere Walcherse 
gemeenten. Hierbij wordt zoveel mogelijk gewerkt met automatische betalingen aan 
gerechtigde huishoudens. Daarnaast worden de huidige beleidsregels voor de eenmalige 
regeling ingetrokken en een aangepaste versie gepubliceerd. 

2190602 - Werkzaamheden Noorderbegraafplaats 
Aanleiding voor werkzaamheden op de Noorderbegraafplaats is in eerste instantie het 
creëren van begraafcapaciteit. Daarnaast heeft de gemeente 3 opgaven betreffende 
klimaatveranderingen, namelijk biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie en een waardevolle 
leefomgeving. Daarom gaan we de Hoofdgroenstructuur verstevigen en uitbreiden met de 
juiste groeiplaats en boomsoorten. Bomen creëren schaduwplekken, filteren fijnstof en 
vergroten de biodiversiteit. Het groen gaan we renoveren, de begraafplaats wordt 
aantrekkelijker gemaakt met een duidelijke padenstructuur en zichtlijnen en voorzien van een 
omsloten bezinningsruimtes voor nabestaanden. Ook gaan we onaantrekkelijke (opslag-) 
plaatsen camoufleren. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. 
Ondanks alle voorbereidingen is de aannemer per abuis toch binnen de inspraaktermijn van 
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de kapvergunning begonnen met het kappen van 3 bomen. Direct ná de constatering is het 
betreffende deel van het werk stilgelegd. De overige werkzaamheden gaan wel gewoon 
door. 

2185358 - Aanwijzing archief-hotspots en actualisatie archief-
hotspotmonitor 2022 
In het Archiefbesluit is geregeld dat als aan bepaalde criteria wordt voldaan, informatie die 
normaliter na verloop van tijd voor vernietiging in aanmerking komt, toch vanuit cultuur-
historisch perspectief bewaard kan worden. Deze zogeheten archief-hotspots moeten 
jaarlijks vastgesteld worden in een hotspotmonitor. Het college heeft in 2021 de coronacrisis 
als zodanig aangewezen en wijst nu ook aan als archief-hotspots: 
- de Marinierskazerne 
- het Scheldekwartier 
- het Nollebos 
- hotel Britannia 
- de oorlog in Oekraïne 

2182055 - Wijzigingsovereenkomst Geodienst maart 2022 
In 2011 is door de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen een landmeetkundige dienst 
opgericht. In 2014 is de samenwerking uitgebreid met de gemeente Schouwen-Duiveland. 
De afspraken zijn vastgelegd in de overeenkomst Geodienst Walcheren Schouwen 
Duiveland (WSD).In de overeenkomst worden ook aangepaste werkzaamheden vastgelegd. 
In dit geval betreft het een uitbreiding van de beheertaken in het kader van de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie. Het college stemt in met de wijziging van de 
overeenkomst voor de Geodienst WSD. 

2190996 - Tarieven gemeentelijke belastingen 2023 
Jaarlijks stelt de raad de tarieven voor de gemeentelijke belastingen vast in de 
belastingverordeningen. De gemeentelijke belastingen worden in 2023 in beginsel verhoogd 
met de index te weten 3,9% met uitzondering van afvalstoffenheffing, rioolheffingen, 
toeristenbelasting en de lijkbezorgingsrechten. 
De verordeningen parkeren en OZB worden in december 2022 ter besluitvorming voorgelegd 
aan de raad. De legesverordening wordt door het college vastgesteld. 

2190533 - Verklaring vertegenwoordiging algemene ledenvergadering 
VZG, 10-10-2022 
Jaarlijks organiseert de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten een ledenvergadering. Tijdens 
deze vergadering wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en worden 
besluiten genomen over de toekomst. 
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