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825032 - Dienstverleningsovereenkomst gemeente Vlissingen - RUD Zeeland 
De RUD-Zeeland voert namens de gemeente Vlissingen taken uit op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Wet algemene 
bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet Milieubeheer. Ter uitvoering is een 
dienstverleningsovereenkomst voor 2018 gesloten. In de overeenkomst staan 
afspraken over onder andere relatiebeheer, kwaliteit en leveringstermijnen.  
 
824370 - Broedvrijhouden van meeuwen Scheldekwartier 
In het Scheldekwartier zijn meeuwenkolonies. Meeuwen zijn beschermde vogels en 
mogen niet verjaagd worden. Het is wel toegestaan ervoor te zorgen dat de meeuwen 
geen nesten kunnen bouwen (broedvrijhouden). De gemeente schakelt hiervoor Buijs 
Eco Consult uit Oud-Vossemeer in. Dit bedrijf zorgt er op een natuurlijke manier voor 
dat de meeuwen (vóórdat zij nesten bouwen) hun heil elders zoeken. B&W hebben de 
gemeenteraad geïnformeerd over de maatregelen.   
 
827020 - Jaarverslag Samenwerking Belastingen  
Middelburg, Vlissingen, Veere en Schouwen Duiveland werken samen op het gebied 
van de gemeentelijke belastingen. Deze samenwerking functioneert goed. Volgens 
het jaarverslag over 2017 zijn de financiële- en kwaliteitsdoelstellingen gerealiseerd. 
De Waarderingskamer geeft het oordeel "goed" en complimenteert de organisatie 
voor de goede uitvoering van de Wet WOZ. 
 
826467- Verwijderen oude kabels en leidingen Scheldekwartier 
Het Scheldekwartier wordt verder ontwikkeld. Om dat te kunnen doen, hebben B&W 
opdracht verstrekt voor het opruimen van oude verharding en het verwijderen van 
oude kabels en leidingen in het deelplan Scheldewijk. Hiervoor is geld opgenomen in 
de grondexploitatie van het Scheldekwartier.  
 
826631 – Claverveld; ontwerp-bestemmingsplan en beeldregieplan fase 1 
B&W maken de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Claverveld planologisch mogelijk. 
Claverveld komt tussen West-Souburg en Vrijburg.  De inspraakreacties (8) op het 
voorontwerp bestemmingsplan hebben geleid tot enkele aanpassingen. Het ontwerp-
bestemmingsplan en het beeldregieplan worden nu zes weken ter inzage gelegd. De 
planning is om het in het tweede kwartaal van 2018 ter besluitvorming aan de 
gemeenteraad voor te leggen. 
 


