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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 28 april 2020 
Vastgesteld op 12 mei 2020  
 
1197546 - Besluitvorming naar aanleiding van uitspraak rechtbank beroep Rederij 
Dijkhuizen zaaknummer BRE 18 / 7863 
De rechtbank heeft op 27 maart 2020 twee uitspraken gedaan: een over 15  verleende 
ligplaatsvergunningen en een over een geweigerde ligplaatsvergunning. De eerste uitspraak 
is gedaan ten gunste van het college, de andere is dat niet. Ten aanzien van de ten nadele 
van het college gedane uitspraak heeft het college besloten om te onderzoeken of er een 
minnelijk schikking getroffen kan worden met Rederij Dijkhuizen. Het college heeft tevens 
besloten om in afwachting van de uitkomst daarvan hoger beroep in te stellen bij de Raad 
van State (en daarbij de Raad van State te verzoeken om aanhouding van de behandeling 
van het hoger beroep) zodat de weg van hoger beroep bij het niet komen tot een minnelijke 
schikking nog open staat. Ter uitvoering van de voor het college nadelige uitspraak heeft het 
college opnieuw besloten op het bezwaarschrift van Rederij Dijkhuizen, dit bezwaarschrift 
gegrond verklaard en aan Rederij Dijkhuizen voor de periode september 2014 tot en met 
april 2015 een ligplaatsvergunning voor in de binnenhaven te verlenen. 
 
1199203 - Voorbereidingskrediet Huisvesting Team Stadsbeheer 
In december 2019 hebben B&W een definitieve keuze gemaakt voor de nieuwe huisvesting 
van Team Stadsbeheer. Daarmee is het startsein gegeven voor de ontwerp- en 
realisatiefase. Voor deze fase is in de begroting 2020-2023 € 360.000 aan 
voorbereidingskrediet opgenomen. Het college stelt dit krediet beschikbaar en keurt de 
bijbehorende begrotingswijziging goed.  
 
1187547 - Vrijgeven investeringskrediet en voornemen tot gunning 
In 2019 is de gemeente Vlissingen samen met de gemeente Middelburg gestart me een 
traject voor een Europese openbare aanbesteding voor een nieuwe burgerzakenapplicatie 
voor de gemeentelijke basisregistratie personen. Voor deze aanbesteding staat een bedrag 
van €150.000,- op de begroting gereserveerd. B&W hebben besloten dit investeringskrediet 
vrij te geven en hebben de bijbehorende begrotingswijziging goedgekeurd.  
 
1194714 - Voorbereidingsbesluit Scheldekwartier 

Het geldende voorbereidingsbesluit voor het gebied Scheldekwartier vervalt per 8 juli 2020. 
Om ruimtelijke sturing te behouden en ongewenste bouwontwikkelingen en 
gebruikswijzigingen te voorkomen, heeft het college besloten de raad voor te stellen opnieuw 
een voorbereidingsbesluit voor het plangebied Scheldekwartier vast te stellen. 
 

1198773 - Opvang slachtoffers huiselijk geweld zonder verblijfsvergunning (overeen te 
komen tarieven) 
Huiselijk geweld of eergerelateerd geweld kan ook aan de orde zijn bij vreemdelingen die in 
Nederland verblijven en nog in afwachting zijn van een verblijfsvergunning. Gemeenten 
mogen op grond van internationaal recht slachtoffers van huiselijk geweld en eer- 
gerelateerd geweld de toegang tot opvangvoorzieningen niet weigeren op grond van het feit 
dat ze geen verblijfsvergunning hebben. Tot november 2019 vielen deze slachtoffers niet 
onder de reikwijdte van de Wmo 2015, omdat in de Wmo 2015 het recht op voorzieningen 
gekoppeld was aan het hebben van een verblijfsvergunning. Middels een AMvB (besluit 7-
11-2019) is het recht op toegang tot opvangvoorzieningen voor deze specifieke doelgroep 
onder werking van de Wmo 2015 gebracht. Het wethoudersoverleg vrouwenopvang (VNG) is 
zomer 2018 al akkoord gegaan met de opvang van deze slachtoffers op grond van de Wmo 
2015. Met ingang van 2018 is de Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (DUVO) 
structureel verhoogd met € 2,5 mln. voor de opvang van deze slachtsoffers. Voor de 
centrumgemeente Vlissingen betekent dit een structurele verhoging van € 46.000,--. 
Het college van B&W heeft nu de tarieven voor de opvang van slachtoffers van huiselijk 
geweld zonder verblijfsvergunning vastgesteld en maakt via het CZW Bureau afspraken met 
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Emergis middels een uitvoeringsovereenkomst. Het college geeft het CZW Bureau de 
opdracht de opvang voor deze specifieke groep slachtoffers te dekken uit de begroting 
Vrouwenopvang 2020 
 
1189556 - Verlenging raamovereenkomst Herbestratingsbestek 2017 
De werkzaamheden ten behoeve van het project "Raamovereenkomst Herbestratingsbestek 
Gemeente Vlissingen 2017" zijn in 2017, 2018 en 2019 naar wens verlopen. Vanaf volgend 
jaar is het budget voor het herbestratingswerk aanzienlijk hoger, omdat momenteel gewerkt 
wordt aan een integraal plan voor aanpak onderhoud wegen. Daarom wordt de 
raamovereenkomst met aannemer JD Infra B.V. in 2020 onder dezelfde condities verlengd. 
De kosten passen binnen het in 2020 ter beschikking te stellen exploitatiebudget.  
 
1180141 - Sint Jacobs-sculptuur 
De Vlissingse kunstenaars Hans Bommeljé en Leon Riekwell hebben een voorstel ingediend 
om een sculptuur te plaatsen in de inham achter de Sint Jacobskerk, gelegen op de 
overgang van Sint Jacobsstraat naar Oude Markt. Het thema van het monument is "Sint 
Jacob" en het stempelpunt dat de Sint Jacobskerk is voor de pelgrimstocht naar Santagio de 
Compostella. Het college is in principe akkoord gegaan met het plaatsen van een kunstwerk 
(Sint Jacobssculptuur) achter de Sint Jacobskerk.  
 
1199291 - Handelingsadviezen Zeeuwse taakgroep Sociaal domein m.b.t. coronavirus 
Vanwege het coronavirus is landelijk, en dus ook bij de Veiligheidsregio Zeeland, 
opgeschaald naar GRIP 4, de hoogste risicocategorie. Binnen het onderdeel bevolkingszorg 
is op 24 maart 2020 op verzoek van de Veiligheidsregio een taakgroep Sociaal domein 
gestart. Deze taakgroep heeft op zes onderwerpen advies uitgebracht. Hiervan zijn drie 
onderwerpen nu relevant voor gemeente Vlissingen: ouderbijdrage peuteropvang, inzet 
gemeentelijk personeel bij vrijwilligersdiensten en afstemming raadsvragen Sociaal domein. 
B&W hebben besloten de inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor ouders, die gebruik 
maken van de subsidieplaatsen peuteropvang en geen recht hebben op 
kinderopvangtoeslag, te compenseren zo lang als de overheid de ouderbijdrage 
compenseert voor de ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag. Indien de 
situatie zich in gemeente Vlissingen voordoet dat er te weinig vrijwilligers voor essentiële 
diensten zijn, heeft het college besloten om met de betreffende organisaties naar praktische 
oplossingen te zoeken. Raadsvragen gericht op het Zeeuwse Sociaal domein in relatie tot de 
coronacrisis legt het college vanaf nu ter afstemming voor aan de taakgroep Sociaal domein. 
Als er coronamaatregelen in het Sociaal domein zijn die financiële consequenties kennen of 
afwijken van de taakgroep Sociaal domein of de VNG-richtlijnen zal het college een besluit 
nemen, onder voorbehoud van goedkeuring artikel 12-inspecteur en Provincie Zeeland als 
toezichthouder. 
 
1198882 - O&O formulier naar aanleiding van 2e bestuursrapportage 2019 
Met de artikel 12 inspecteur en de provincie Zeeland is afgestemd welke budgetten uit de 
Programmabegroting 2019 nog O&O (Onuitstelbaar & Onoverkomelijk) getoetst moeten 
worden. Dit betreffen drie budgetmutaties vanuit de 2e bestuursrapportage 2019. B&W 
stemmen in met het O&O formulier SPOR, Foyer en uitvoeringskosten CZW bureau en met 
het voorleggen van dit formulier aan de artikel 12 inspecteur en de provincie Zeeland als 
toezichthouder.   
 
1197949 - Planologische procedure herontwikkeling Molenweg 55 
Het college stemt in met ontwerp-wijzigingsplan 'Molenweg 55' voor de realisatie van het 
beoogde woonzorgcomplex van Zeeuwland aan de Molenweg. B&W stellen vast dat de 
vereiste besluiten (het wijzigingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning bouwen) 
gecoördineerd kunnen worden voorbereid, zoals bepaald in artikel 3, lid 2, van de 
'Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013'. Het vooroverleg en de 
zienswijzeprocedure kunnen worden opgestart. 
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1187819 - Ophoging subsidieplafonds Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 

2020 

Op 17 december 2019 heeft het college de subsidieplafonds en -programma's voor de 
centrumtaken Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang voor het jaar 2020 vastgesteld 
conform de programmabegroting 2020 CZW-bureau. Enkele zorgaanbieders hebben om 
meer subsidie gevraagd. Het CZW-bureau heeft geïnventariseerd of hun argumenten 
hiervoor gerechtvaardigd zijn. Het college heeft besloten de subsidieplafonds 
Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2020 te verhogen met een bedrag van  
€ 511.151. Het college stelt de raad voor dit bedrag te onttrekken aan de reserve 
Centrumtaken, onder de voorwaarde dat het CZW bureau dusdanige financieringsafspraken 
maakt met de dertien Zeeuwse gemeenten over een bijdrage aan de subsidieprogramma's 
Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang, dat zij de structurele kosten hiervoor  
opnemen in hun programmabegroting 2021, zodat een structurele uitname uit de reserve 
Centrumtaken wordt voorkomen. De uitvoering van deze voorwaarde legt het college als 
opdracht neer bij het CZW bureau. Bij dit besluit hoort een O&O-formulier. De bijbehorende 
begrotingswijziging wordt aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming. Dit besluit is 
genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en de Provincie 
Zeeland als toezichthouder. 
 
1193649 - Regionale Energie Strategie (RES 1.0) 
Op 8 oktober 2018 heeft het college ingestemd met het plan van aanpak van de Zeeuwse 
gemeenten, de provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Enduris en Impuls Zeeland, 
om te komen tot een Zeeuwse Regionale Energie Strategie (RES). Op basis van dit plan is in 
het najaar van 2019 de RES 1.0 ontwikkeld, waarmee invulling wordt gegeven aan de 
nationale doelstellingen die aan de RES zijn verbonden. Het college heeft besloten de RES 
1.0 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden en de eerder gemaakte opmerkingen 
met betrekking tot de conceptversie wederom in te brengen als specifieke aandachtspunten. 
  




