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2126941 - Schetsontwerp inrichtingsplan boulevards Evertsen en Bankert 
Op 14 december 2021 heeft het college besloten te starten met het maken van een 
inrichtingsplan voor de boulevards Evertsen en Bankert. Dit inrichtingsplan is de basis voor 
verdere besluitvorming over het uitvoeren van een herinrichting van beide boulevards. De 
afgelopen maanden is gewerkt aan een inrichtingsconcept en een schetsontwerp. Er is een 
concept uitgewerkt waarmee veel van de ingebrachte ideeën en suggesties een plek kunnen 
krijgen en er een sterk eenduidig inrichtingsconcept van 'het lint met haar parels en bedels' 
ontstaat op basis van de ambities uit de Boulevardsvisie. Het college stemt er mee in om het 
inrichtingsconcept de basis te laten vormen voor de verdere uitwerking: een voorlopig 
ontwerp. 

2148184 - Afwikkeling Intervence en governance Zeeuwse inkoop 
De financiële afwikkeling van de overname Intervence door JB West in 2021 is afgerond. 
Daarnaast heeft BMC een advies opgeleverd over de vorm waarin de inkoop van jeugdhulp 
en beschermd wonen georganiseerd zou kunnen worden. Over beide onderwerpen is 
namens de bestuurscommissie jeugdhulp en het portefeuillehoudersoverleg jeugd een 
informerende Zeeuwse raadsbrief opgesteld. Het college neemt hiervan kennis en stelt deze 
ter beschikking aan de leden van de gemeenteraad. 

2147246 - Nota verzending raadsinformatiebrief behandeltermijn Bindend 
advies 
In september 2021 heeft de gemeenteraad het Besluit bindend adviesrecht raad 
Omgevingswet Vlissingen vastgesteld. De procedure tot het verkrijgen van een bindend 
advies neemt de nodige tijd met zich mee. Hierdoor is het halen van de wettelijke 
behandeltermijn van 8 weken plus 6 weken extra op basis van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) in slechts 40% van de weken in een jaar haalbaar. In 20% van de 
weken in een jaar is de termijn net haalbaar. In de overige 40% van de weken in een jaar is 
de wettelijke termijn niet haalbaar. Op 27 september 2022 wordt tijdens de 
Informatiebijeenkomst Omgevingswet samen met de raad gekeken welke maatregelen 
genomen kunnen worden, om de wettelijke behandeltermijn zoveel mogelijk te halen. 

2134471 - Dienstverleningsovereenkomst Scalda 2022 
Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente de regie taak van de nieuwe wet inburgering 
gekregen. Dit houdt in dat we als gemeente de regie hebben en daarnaast ook 
verantwoordelijk zijn voor de inkoop van de verplichte onderdelen van de inburgering 
waaronder de drie leerroutes. Het college besluit om met terugwerkende kracht vanaf 1 
januari 2022 een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Scalda voor de 
onderwijsroute, B1 route en de Z-route, omdat Scalda de enige partij was in de regio die aan 
de eisen voldeed. 

2130217 - Aanbieding coalitieakkoord aan strategische partners 
Op 19 mei 2022 heeft de raad ingestemd met het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen kunnen 
we meer!’. Ook zijn de portefeuillehouders benoemd en heeft het college de 
portefeuilleverdeling vastgesteld. Hiermee is het nieuwe college een feit. Een van de 
prioriteiten van het nieuwe college is het informeren van onze strategische 
samenwerkingspartners over de inhoud van het coalitieakkoord en het bestuurlijk 
kennismaken met de colleges van buurgemeenten en het waterschap. 
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2147067 - Instemming op voorlopige Visie Spuikom en start inspraak 
De Visie Spuikom wordt in vijf stappen opgesteld. De voorlaatste stap, voor het aanvangen 
met de besluitvorming, is het bespiegelen op de 'Schetsvisie Spuikom'. Mede op basis van 
de aangereikte bespiegelingen is de schetsvisie uitgewerkt tot een voorlopige Visie Spuikom. 
De voorlopige Visie Spuikom voorziet in de ontwikkeling van een hoogwaardig gebied waarin 
groen en water een centrale positie innemen. Ruimte voor onderscheidende bebouwing 
ontstaat er op de bestaande parkeerterreinen. De voorlopige Visie Spuikom wordt voor de 
duur van zes weken ter inspraak gelegd. 

2149599 - Voedseluitgifte in gemeente Vlissingen 
Naar aanleiding van de aangenomen motie van de fractie LPV: 'Vlissingse cliënten 
Voedselbank Walcheren', is er onderzocht wat de mogelijkheden binnen de gemeente 
Vlissingen zijn voor inwoners voor voedselhulp. Hieruit kwam naar voren dat er binnen de 
gemeente diverse initiatieven bestaan welke overeenkomen in de missie en doelstelling, 
maar daarnaast voornamelijk van elkaar verschillen en lastig tot niet te vergelijken zijn met 
elkaar. Het college neemt kennis van het onderzoek en besluit om de verbinding op het 
gebied van vroegsignalering met organisaties die voedsel uitgeven aan te halen. De 
jaarlijkse subsidieverlening van € 7.709,40 aan de Voedselbank Walcheren wordt voort 
gezet. Met een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld. 
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