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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W  
6 november 2018 
Vastgesteld op 13 november 2018 

834194 – Afwijzing subsidieverzoek dierenambulance 
De Dierenambulance (onderdeel van de dierenbescherming) heeft voor 2018 en 2019 subsidie 
aangevraagd. Het college van B&W heeft besloten de subsidieverzoeken af te wijzen. Het 
vervoer van (zwerf)dieren is geen wettelijke taak. In de Nota Dierenwelzijn is opgenomen dat 
de gemeente het vervoer van zieke, gewonde en gevonden dieren niet als haar taak ziet. 

1045100 – Uitvoering regulieren asbesttaken door RUD-Zeeland – begrotingswijziging 
2019 
De uitvoering van de reguliere asbesttaken [het ketentoezicht op de renovatie en sloop van 
asbest] is een basistaak van de regionale uitvoeringsdiensten. Voor Zeeland is dit de RUD-
Zeeland. Het algemeen bestuur van de RUD-Zeeland heeft op 9 juli 2018 op inhoudelijke 
gronden besloten de uitvoering van deze taak geheel in eigen beheer te gaan verzorgen. Tot 
die datum blijft de bestuursafspraak uit 2014 gelden, waarbij de gemeenten uitvoeringstaken 
bleven verzorgen. Het in eigen beheer gaan uitvoeren van deze taak leidt bij de RUD-Zeeland 
tot hogere uitvoeringskosten. Voor deze hogere uitvoeringskosten heeft de RUD-Zeeland aan 
de deelnemers een begrotingswijziging 2019 gezonden. Het implementatieplan, dat voor deze 
wijziging in de uitvoering van het werk noodzakelijk is, is niet beschikbaar. Het college zal het 
dagelijks bestuur van de RUD per brief mededelen dat zij niet met de beoogde 
begrotingswijziging 2019 instemt. De gemeenteraad ontvangt een raadsinformatiebrief. 

1039474 – Plan van aanpak illegale bebouwing Bossenburgh 
De Wijkraad Bossenburgh heeft in zijn wijkplan een aantal thema’s beschreven. Een daarvan is 
het verbeteren van het aanzicht van de wijk. De wijkraad wil samen met de bewoners 
uitvoeringsplannen maken voor o.a. de aanpak van verrommeling. Een deel van de 
verrommeling bestaat uit de aanwezigheid van illegale bouwwerken op de voorerven bij de 
woningen. De insteek is dat bewoners hierop worden aangesproken en dat de regels worden 
nageleefd en gehandhaafd. Voor het naleven en handhaven heeft de wijkraad een 
partnerschap met de gemeente nodig. Het college van B&W heeft het plan voor de geclusterde 
aanpak van illegale bouwwerken op de voorerven bij de woningen in Bossenburgh vastgesteld, 
nadat van de Wijkraad Bossenburgh een positieve zienswijze op het concept-plan was 
ontvangen. De gemeenteraad ontvangt een raadsinformatiebrief. 

1048998 – Gunning aanbesteding Gebruikershardware 
De gemeente Vlissingen heeft als gastgemeente van de I&A Samenwerking namens gemeente 
Middelburg en Orionis Walcheren een openbare Europese aanbesteding doorlopen voor een 
raamovereenkomst inkoop van gebruikershardware. Switch IT heeft daarbij de offerte 
uitgebracht met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het college van B&W gunt daarom de 
opdracht aan Switch IT en gaat daar een raamovereenkomst mee aan. 

1049314 - Europese aanbesteding Softwarelicenties 
Op dit moment maakt de I&A Samenwerking, voor de dienstverlening aan de gemeenten 
Middelburg en Vlissingen en Orionis Walcheren, gebruik van meerdere leveranciers op basis 
van verschillende overeenkomsten met verschillende einddata. Om o.a. kosten- en 
beheerefficiency te realiseren wil de I&A Samenwerking een raamovereenkomst afsluiten met 
één leverancier. Gezien de geschatte waarde van de opdracht moet hiervoor een aanbesteding 
worden doorlopen. I&A heeft onder begeleiding van Pro Mereor BV aanbestedingsdocumenten 
opgesteld. Het college besluit om op basis van deze documenten de opdracht voor de levering 
van softwarelicenties in de markt te zetten.  
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1049027 - Verlengen PGB's Beschermd Wonen 
De gemeente Vlissingen telt momenteel 19 cliënten die Beschermd Wonen in de vorm van een 
PGB ontvangen. B&W informeren de cliënten die onder het overgangsrecht vallen dat het 
overgangsrecht wordt verlengd tot 1 januari 2021. Alle beschikkingen van de cliënten met een 
PGB Beschermd Wonen worden ambtshalve verlengd tot 1 januari 2021. Het college wil 
hiermee de desbetreffende cliënten tijdig informeren over de voortzetting van hun PGB en 
mogelijke onrust onder de doelgroep voorkomen. B&W geven Porthos opdracht om tot 31 
december 2019 een actueel bestand van cliënten Beschermd Wonen PGB bij te houden. 

1046965 - Bezwaar aantekenen tegen voorlopige beschikking BUIG 2019 en definitieve 
beschikking BUIG 2018 
Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de beschikkingen ontvangen 
voor de definitieve uitkering BUIG 2018 en voorlopige uitkering BUIG 2019. Deze 
beschikkingen zijn, net als die over de voorgaande jaren, gebaseerd op uitgangspunten en 
verdeelmodellen waar Vlissingen reeds bezwaar en beroep tegen heeft aangetekend, omdat 
Vlissingen op basis van deze uitgangspunten naar onze mening veel te weinig 
rijksvergoedingen ontvangt. Het college van B&W heeft besloten om bezwaar in te dienen 
tegen de besluiten van het ministerie voor 2018 en 2019 (pro-forma). 

1043804 - Ontwerpbestemmingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 1e 
herziening (8 kavels Lammerenburgweg) en besluit op vormvrije MER-beoordeling 
Op 12 juni 2018 heeft het college van B&W ingestemd met de overeenkomst en het 
voorontwerp-bestemmingsplan voor de realisatie van maximaal 8 woningen aan de 
Lammerenburgweg. Er zijn geen inspraakreacties op het voorontwerp-bestemmingsplan 
ontvangen. De procedure van het bestemmingsplan wordt voortgezet. B&W hebben besloten 
dat het niet nodig is om een milieueffectrapport (MER) op te stellen en in te stemmen met het 
ontwerp-bestemmingsplan Lammerenburg, 1e herziening. Het college stemt ook in met het 
ontwerpbesluit hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder voor de te realiseren woningen.  
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden worden in procedure 
gebracht. 

1040380 - Verlenging en borging project Zeeland Zonder Zelfmoord 2018-2020 
De afgelopen jaren is er in Nederland een gestage toename zichtbaar in het aantal suïcides. In 
2016 is de landelijke organisatie 113Zelfmoordpreventie dan ook het Suïcide Preventie 
Actienetwerk begonnen. 113Zelfmoordpreventie begeleidt hierin zeven proeftuinen, Zeeland is 
één van deze proeftuinen. In de afgelopen twee jaar heeft het project zich met name gericht op 
Zeeuws-Vlaanderen omdat daar relatief de meeste zelfmoorden plaatsvinden. Het college van 
B&W stemt in om het project met twee jaar te verlengen, tot september 2020, gelijk aan de 
landelijke proeftuinperiode van 113Suicidepreventie (inclusief financiële bijdrage). In de 
komende twee jaar zal ingezet worden op het uitrollen van de opgedane kennis en ervaring 
over heel Zeeland en de borging van de aanpak in bestaande structuren. B&W stemmen in met 
het eenmalig beschikbaar stellen van € 5.829,61 (€ 2.914,81 per jaar) uit het Gemeentelijke 
Projectenbudget bij de GGD Zeeland. 

1047890 - Beslissing op bezwaarschrift Rederij Dijkhuizen 
De rechtbank heeft geoordeeld dat het college van B&W de rederij ten onrechte niet 
ontvankelijk heeft verklaard in haar bezwaarschrift dat was gericht tegen de weigering van een 
per e-mail aangevraagde ligplaatsvergunning. De rechtbank heeft het college opgedragen 
binnen zes weken na verzending van de uitspraak alsnog een beslissing op het bezwaarschrift 
van de rederij te nemen. Het college heeft besloten om niet tegen deze uitspraak in hoger 
beroep te gaan en het bezwaarschrift van de rederij ontvankelijk maar ongegrond te verklaren 
en de rederij dus geen ligplaatsvergunning te verlenen voor de periode van september 2014 tot 
april 2015 vanwege het ontbreken van ligplaatsen waarvoor vergunning verleend zou kunnen 
worden. 

1047594 - Intentieovereenkomst 6 x duurzaam Van Dishoeckstraat 
Het College van B&W heeft besloten een intentieovereenkomst af te sluiten met Bouwbedrijf 



3 
 

Kambier BV voor de ontwikkeling van het project "6 x duurzaam", voor zes ééngezins-
woningen op de vrije kavels Van Dishoeckstraat met vrijstelling van de bouwgrens van de 
Beheersverordening Middengebied (5 m1 verlengen). Voorafgaand aan het verlenen van deze 
vrijstelling zal het college de belangen van derden afwegen. 

1045105 - 2e Herziening 2018 grondexploitaties 
Voor de ruimtelijke plannen van de gemeente Vlissingen zijn grondexploitaties opgesteld. 
Conform de nota Grondbeleid 2013 worden deze grondexploitaties 2 keer per jaar herzien. Het 
is goed te merken dat de markt herstelt en dat diverse plannen gerealiseerd gaan worden. In 
de 2e herziening 2018 is de voortgang van het huidige jaar verwerkt en daar waar nodig het 
programma, de planning en de raming bijgesteld. Op basis van deze herziening kan het totaal 
aan voorziening en risicoreservering met € 0,7 mln. verlaagd worden. In de 2e herziening is een 
aantal aanpassingen gedaan. De belangrijkste betreffen het Scheldekwartier: verhoging budget 
sanering binnen deelplan Scheldewijk, vertraging grondverkopen, versnellen 
voorbereidingskosten, hogere inkomsten vanwege verkoop water afbouwkade, afname kosten 
voor verwijderen kabels en leidingen. Het college zal de gemeenteraad voorstellen de 2e 
herziening 2018 van de grondexploitaties vast te stellen en in te stemmen met de bijbehorende 
begrotingswijziging. 
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