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1069792 – Z4 werkagenda 
Eind 2018 is de Z4 werkagenda vastgesteld. Daarbij zijn -naast de thema's vitale binnensteden 
en cultuur- vier nieuwe thema's benoemd. Afgesproken is dat per thema vanuit alle vier de 
gemeenten een portefeuillehouder participeert. De thema’s worden gekoppeld aan Vlissingse 
portefeuillehouders en als volgt verdeeld: 

- Versterking Stedelijkheid: Rens Reijnierse 
- Bereikbaarheid: Sem Stroosnijder 
- Onderwijs & arbeidsmarkt: John de Jonge  
- Havens & Maritiem: John de Jonge 

 
1068061 – Verordening naamgeving en nummering (adressen) 
Als gevolg van een wijziging in de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) per 1 
juli 2018, is de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Vlissingen 2010 niet meer 
actueel. Daarom besluit het college de raad voor te stellen om de Verordening naamgeving en 
nummering (adressen) Vlissingen 2019 vast te stellen en de oude verordening van 2010 in te 
trekken.  
 
1067335 – Samenwerkingsconvenant Schone Schelde 
De gemeente Vlissingen is ambtelijk betrokken bij een overleg, op uitnodiging van Rijkswater-
staat, om zwerfvuil rond De Schelde te verwijderen en te voorkomen. Rijkswaterstaat stelt voor 
om het overleg voort te zetten in een samenwerkingsverband en bestuurlijk te laten bevestigen 
in de vorm van ondertekening van een Samenwerkingsconvenant 'Schone Schelde'. De 
ondertekening van dit convenant vindt plaats op 19 februari 2019. Vanwege de ligging van 
onze gemeente en het belang van de vermindering van zwerfafval besluit het college deel te 
nemen aan het Samenwerkingsconvenant 'Schone Schelde' en het convenant te 
ondertekenen. 
 
1062994 – Subsidieregel themajaar Vlissingen 75 jaar Slag om de Schelde 
Voor het themajaar (2019) 75 jaar Slag om de Schelde stelt het college een subsidieregel vast. 
Voor activiteiten die bijdragen aan de doelstelling van het themajaar kan subsidie worden 
aangevraagd. Verenigingen, stichtingen, burgers en bedrijven worden uitgenodigd om plannen 
in te dienen. Voor het themajaar 75 jaar Slag om de Schelde is een bedrag begroot van  
€ 75.000. Het subsidieplafond is tevens vastgesteld op € 75.000. Per initiatief wordt maximaal 
€ 10.000 gesubsidieerd. 
 
1071880 – Vaststellen selectieleidraad uitvoering aanbesteding scholen en gymzaal 
Souburg zuid 
Eind november 2018 heeft het college besloten de voorbereiding van de aanbesteding voor de 
beide scholen en gymzaal in Souburg zuid op te starten en verder uit te laten voeren. In deze 
voorbereiding blijkt dat de selectiefase van een 'niet openbare aanbesteding met voorselectie' 
niet is opgenomen in het recent vastgestelde bevoegdhedenbesluit. Om die reden besluit het 
college voor deze eerste (selectie )fase in de aanbesteding zelf de selectieleidraad scholen en 
gymzaal Souburg zuid vast te stellen en te laten publiceren op Tenderned. Bij de 
eerstvolgende wijziging van het Algemeen Bevoegdhedenbesluit wordt deze omissie hersteld. 
 
1071297 – Ondertekening Zeeuwse Bijenstrategie 
Om de afname van populaties bijen en andere insecten op lokaal niveau tot staan te brengen, 
heeft een aantal organisaties het initiatief genomen om Zeeland tot de meest bij-vriendelijke 
provincie te maken. De Vereniging Zeeuwse Gemeenten vraagt of het college bereid is de 
Zeeuwse bijenstrategie te ondersteunen. Het college besluit de Zeeuwse Bijenstrategie te 
steunen. 
 



1073517 – Afschrift brief Provincie ter kennisname betreffende advies aanvullende 
uitkering Artikel-12 voor 2017-2018 
De toezichthouder, in dit geval de provincie Zeeland, geeft een advies over het verzoek van de 
gemeente om een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds voor het jaar 2017 te krijgen.  
Dit advies wordt gegeven over het Artikel 12-rapport 2017-2018 van de gemeente Vlissingen. 
Het college besluit kennis te nemen van de brief van de provincie Zeeland inzake het advies 
over het artikel 12-rapport 2017-2018 van de gemeente Vlissingen. 
 


