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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W  
26 februari 2019 
Vastgesteld op 12 maart 2019 

1077231 - Voorbereidingsbesluit Baskensburg, gedeelte sportvelden 
In de structuurvisie ‘Vlissingen stad aan zee – een zee van ruimte’ uit 2009 is het gebied Baskensburg, 
gedeelte sportvelden aangeduid voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Baskensburg. Echter in de 
regionale bedrijventerreinprogrammering is de ontwikkeling van dit terrein tot bedrijventerrein voorzien 
vanaf  2021 en volgende jaren.  
Om ruimtelijke sturing te bewerkstelligen en ongewenste bouwontwikkelingen en gebruikswijzigingen te 
voorkomen, stelt het college de raad voor om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het 
plangebied Baskensburg, gedeelte sportvelden, overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding. 

1074638 - Eerste begrotingswijziging 2019 GGD – inzake Rijksvaccinatieprogramma 
Per 1 januari 2019 wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma 
(RVP), inclusief de financiering, gedecentraliseerd naar gemeenten. Gemeenten worden daarmee 
opdrachtgever voor de uitvoering van het RVP. Landelijk is besloten om de uitvoering van het RVP en 
het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij dezelfde organisatie te beleggen. In Zeeland zijn 
deze taken belegd bij de JGZ van de GGD Zeeland en dit blijft ongewijzigd. 
Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met deze begrotingswijziging waarmee we 
uitvoering geven aan de decentralisatie van het RVP naar gemeenten. De GGD Zeeland geven we de 
opdracht om het RVP uit te (blijven) voeren en de middelen die de gemeente hiervoor ontvangt voegen 
we via het gemeentefonds toe aan de middelen voor de GGD. 

1071217 - Reactie op Rapportage Interbestuurlijke Toezicht 2017 
Door de provincie Zeeland is naar aanleiding van de ingediende rapportage Interbestuurlijk Toezicht 
2017 gevraagd om een reactie op een tweetal punten, namelijk de Wabo en het Archief. De vragen zijn 

beantwoord en het college heeft ingestemd met de reactie voor de provincie Zeeland. 

1075442 - Raadsinformatiebrief actualiteiten Scheldekwartier 
De komende periode wordt in het kader van de gebiedsontwikkeling Scheldekwartier een aantal 
kleinschalige werkzaamheden uitgevoerd in het Scheldekwartier. Te weten het verbeteren van de 
tijdelijke inrichting Bestevaer Blok A (tussen de Dokbrug en het Dok van Perry) en de sloop van het pand 
“Edelweiss” Paul Krugerstraat 310-312. 

1074290 - Ontwerp-wijzigingsplan “Middengebied, eerste planherziening”, realisatie 15 
woningen Koudekerkseweg/Berlagestraat 
Op 11 december 2018 heeft het college besloten om het voorontwerp-wijzigingsplan 'Middengebied, 
eerste planherziening' in procedure te brengen ten behoeve van de realisatie van 15 grondgebonden 
woningen aan de Koudekerkseweg en de Berlagestraat, waarvan 14 woningen op projectbasis. Ten 
aanzien van het voorontwerp-wijzigingsplan zijn door vier vooroverleginstanties en drie omwonenden 
reacties ingediend. De reacties zijn beoordeeld en deels overgenomen in het ontwerpwijzigingsplan. De 
reacties hebben geleid tot enkele aanpassingen in het ontwerpwijzigingsplan. 
Het college besluit om het ontwerpwijzigingsplan, het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere 
waarden o.g.v. de Wet geluidhinder voor wegverkeerslawaai en de ontwerp-omgevingsvergunning voor 
de bouw van 14 woningen aan de Koudekerkseweg in procedure te brengen. 

1076416 - Mobiel stembureau Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 20 maart 
2019 
Bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 wordt er weer gebruik gemaakt 
van een mobiel stembureau. Het mobiel stembureau is bedoeld voor lichamelijk gehandicapten en 
ouderen voor wie het moeilijk is de gang naar het gewone stembureau te maken. Daarnaast staan we 
ook op locatie waar veel jongeren komen, namelijk: Scalda en de Hogeschool Zeeland. Eveneens vindt 
er een zitting plaats op de locatie Albert Heijn XL. Het mobiel stembureau zal op de komende locaties 
komen te staan: 
1. Hogeschool Zeeland  08.00-09.15 uur 
2. De Gouwe Tuyn, Oost-Souburg  09.45-10.45 uur 
3. Nieuw Bachtenpoorte                                       11:00-12:00 uur 
4. Hogeschool Zeeland  12.15-13.15 uur 
5. Maritiem Instituut de Ruyter  14.15-15.45 uur 
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6. Scalda, Edisonweg  16.00-16.45 uur 
7. Hal Albert Heijn XL                                           17:45-19:30 uur 
8. Woonzorgcentrum Theo van Doesburg           19:45-21:00 uur 

1077091 - Visie op Huisvesting internationale werknemers 2019 
Als gevolg van economische groei en afnemende beroepsbevolking is er in Vlissingen een continue 
instroom van (inter)nationale werknemers. Dit resulteert in een toenemende vraag naar huisvesting voor 
werknemers, illegale (over)bewoning in de stad en onveilige woonsituaties. Met deze nota stelt het 
college de raad voor om de visie op de huisvesting van internationale werknemers vast te stellen. Met 
deze visie willen we bepalen hoe we deze nieuwe Vlissingers ontvangen en huisvesten. Hierbij is 
expliciet aandacht voor: het belang van arbeidsmigranten voor de economie van Vlissingen, een veilige 
en menswaardige huisvesting voor (tijdelijke) arbeidsmigranten in Vlissingen en een veilige en 
aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor alle inwoners van Vlissingen. 

1077597 - Planontwikkeling Dagelijks Leven aan de Verlengde Bonedijkestraat 
Dagelijks Leven heeft belangstelling getoond om aan de Verlengde Bonedijkestraat een kleinschalig 
woonproject voor dementerende ouderen te realiseren. Het college stemt in met het aangaan van de 
koopovereenkomst behorend bij de planontwikkeling van Dagelijks Leven op de betreffende locatie. 

1079490 - Collegeopdracht Vernieuwde Programmabegroting 2020 
Het coalitieakkoord is verdeeld in vier programma's: Leefbaarheid, Aantrekkelijke Stad, Sociale 
Samenhang en Bestuur. Deze programma's vormen de indeling van de nieuwe begroting van de 
gemeente Vlissingen. De doelstelling vanuit het coalitieakkoord is om het huishoudboekje simpeler en 
duidelijker te maken. Daarbij is het integraal oppakken van maatschappelijke opgaves van groot belang. 
Hieraan wordt mede invulling gegeven door van elf naar vier programma's te gaan. Daarnaast zijn de 
volgende doelstellingen van toepassing: een Kadernota/Programmabegroting die de nadruk legt op een 
aantal belangrijke maatschappelijke opgaves (speerpunten), het vergemakkelijken van de kaderstellende 
- en controlerende rol van de raad en een Programmabegroting die opgesteld en gedragen wordt door 
de gehele organisatie. Voor de uitvoering is de collegeopdracht “Vernieuwde Programmabegroting 2020” 
geschreven die nu is vastgesteld door het college. 

1079290 - Uitvoeringsplan revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand naar de 
raad 
Het college heeft het uitvoeringsprogramma voor het project Revitalisering gemeentelijk 
accommodatiebestand vastgesteld en legt dit voor aan de gemeenteraad. In dit plan staan de stappen 
om te komen tot een accommodatieplan per wijk. Hiervoor zet de projectgroep onder meer nauwkeurig 
‘de vraag naar’ én ‘het aanbod van’ accommodaties op een rij. Daarnaast wordt alle benodigde 
informatie verzameld om een gedegen besluit te kunnen nemen over wat we als gemeente 
willen/kunnen aanbieden en hoe we dit het beste per wijk kunnen afstemmen. 

1079418 - Deelname aan de Zeeuwse samenwerking in het kader van een ESF-
subsidieaanvraag voor projecten ter bevordering van de arbeidsdeelname van 
statushouders 
Op grond van de subsidieregeling AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund) kunnen projecten 
gericht op de (arbeids)integratie van statushouders EU-subsidie ontvangen. De regeling is uitsluitend in 
februari van dit jaar open voor het indienen van aanvragen. Recent werd duidelijk dat deze AMIF-
aanvraagronde ook kansen biedt voor gemeenten. De regeling biedt 75% subsidie. De gemeentelijke 
inbreng van 25% kan bestaan uit middelen die we nu al voor dit doel inzetten. 
De Arbeidsmarktregio Zeeland wil een subsidieaanvraag indienen voor het ontwikkelen en uit (laten) 
voeren van projecten, die statushouders extra ondersteunen bij de voorbereiding op de arbeidsmarkt. 
Specifiek voor deze subsidieaanvraag -naast de bestaande overeenkomst voor de Arbeidsmarktregio 
Zeeland- wordt er een aparte samenwerkingsovereenkomst geëist door het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. Deze overeenkomst is ondertekend door de deelnemende gemeenten tijdens het 
VZG-Portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken op 26 februari 2019. 

1074256 - Bestuurlijk Ambitiedocument Omgevingswet gemeente Vlissingen 
Om de ambities vast te leggen ten aanzien van de implementatie van de Omgevingswet binnen onze 
organisatie en de koers uit te zetten voor de komende jaren, is een bestuurlijk ambitiedocument 
opgesteld. Het ambitiedocument vormt de basis voor de houding waarmee we naar buiten treden en de 
wijze waarop de Omgevingswet vormt krijgt binnen onze eigen organisatie. Tevens vormt het document 
de onderlegger voor het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Het college besluit de 
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raad voor te stellen kennis te nemen van het ''Bestuurlijk ambitiedocument Omgevingswet'' en in te 
stemmen met de ambities ten aanzien van samenwerking, participatie, gebieds- en themagerichte 
aanpak, werkenderwijs implementeren, rol, houding en gedrag, van buiten naar binnen werken, en de 
mate van sturing bij de implementatie van de Omgevingswet. 

1079946 - Reconstructie Ritthemsestraat, direct ten zuiden van viaduct bij Oost-
Souburg, in de vorm van rotonde 
De gemeente stuurt een brief aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, waarin wordt verzocht het overleg 
met Rijkswaterstaat te heropenen over de wijze waarop de reconstructie van de Ritthemsestraat, direct 
ten zuiden van het viaduct bij Oost-Souburg, vorm krijgt. De keuze voor een 4-taks rotonde, waarvan 
Rijkswaterstaat een voorstander is, wordt niet gedeeld door de gemeente Vlissingen. Zo'n rotonde vormt 
geen integrale en toekomstbestendige oplossing voor de verschillende knelpunten daar ter plaatse. De 
gemeente is zelf voor de aanleg van een 5-taks rotonde, die er voor zorgt dat ook de ontsluiting van 
bedrijventerrein Souburg verbetert. 

1073151 - Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Vlissingen 2019 inclusief indexering 2019 
In 2018 adviseerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een éénmalige verhoging van 
40% van de normbedragen huisvesting onderwijs. Deze formele wijziging (verhoging van bedragen) is 
verwerkt in de verordening, inclusief de indexering 2019 en wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad 
voorgelegd. De éénmalige verhoging van 40% is reeds in de Programmabegroting 2019 opgenomen. Als 
gevolg van de indexering 2019 (+6,63%) dient het bestaande budget voor de school Souburg zuid met  
€ 663.000 te worden verhoogd. De verhoging voor de school in het Scheldekwartier staat nog niet vast. 
Die wordt vastgelegd bij de komende kadernota.  
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