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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 5 januari 2021 
Vastgesteld 12 januari 2021 

1266575 - Onderzoek programmatische invulling voormalig sportpark 
Baskensburg  
In 2021 wil het college de procedures opstarten om voormalig sportpark Baskensburg om te 
vormen naar bedrijventerrein. Het college onderzoekt of complexgewijze huisvesting voor 
(inter)nationale werknemers, een moskee en tennisvelden functioneel ingepast kunnen 
worden op het voorziene bedrijventerrein. Daarnaast worden de financiële consequenties 
hiervan in beeld gebracht en er wordt onderzocht hoe om te gaan met de op het terrein 
gehuisveste verenigingen: VTV, de handboogschietvereniging en De Fles. 

1271413 - Uitstel draagvlakmeting invoering Bedrijveninvesteringszone 
Centrum Vlissingen 2021-2025 
Van 4 tot 15 januari 2021 is de draagvlakmeting voor de nieuwe Bedrijveninvesteringszone 
Centrum Vlissingen gepland. Door de afgekondigde lockdown en daarmee het sluiten van 
veel winkels stellen we de draagvlakmeting uit, totdat bekend is wanneer de winkels weer 
open zijn. Dit uitstel is in overleg met de Vlissingse Ondernemers Centrale tot stand 
gekomen. De raad wordt hierover geïnformeerd. 

1268655 - Wijziging basis- en deelovereenkomst maatschappelijke 
ondersteuning januari 2021 
Het college besluit tot wijziging van de basis- en deelovereenkomst maatschappelijke 
ondersteuning inzake:  

 in verband met opzegging door de gemeente Veere deze te verwijderen uit de basis- en 
deelovereenkomst; 

 toevoeging van de integriteitstoets conform de Wet Bibob;  

 toevoegen van de procedure onderaannemers;  

 toevoegen dat een kwartier pauze niet binnen de geïndiceerde uren valt bij huishoudelijke 
hulp en huishoudelijke zorg;  

 wijziging met betrekking tot indexering, de nieuwe werkwijze van 4-wekelijks naar 
maandelijks, aanleveren CAK gegevens, het drempelbedrag verplichte 
accountantscontrole; 

 tot het laten vervallen van bijlage 9 van de deelovereenkomst. De bijlage bevat het 
werkproces bij een melding die leidt tot inzet van de Maatwerkvoorziening 
Maatschappelijke Ondersteuning. Dit was gebaseerd op de gezamenlijke toegang voor de 
drie gemeenten in Walcheren en die is er nu niet meer. 
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