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Vastgesteld 12 oktober 2021 
 
1327019 - Continuering overleg Zeeuwse overheden (OZO) 
Twee jaar geleden is het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) ingesteld. De samenwerking 
in OZO-verband richt zich op de strategische opgaven voor Zeeland, op het vertolken van 
het gezamenlijke geluid in Den Haag en Brussel en op het betrekken en informeren van de 
volksvertegenwoordigers. Om te beoordelen of deze samenwerking aan de verwachtingen 
voldoet en continuering verdient, is er een tussentijdse onafhankelijke evaluatie uitgevoerd. 
Deze evaluatie geeft een helder beeld van de toegevoegde waarde van het OZO en schetst 
een toekomstperspectief voor dóórontwikkeling van de OZO-samenwerking. De evaluatie is 
met een raadsinformatiebrief aangeboden aan de Vlissingse raad. 
 
1311700 - Komst en afmeren van bezienswaardige schepen in havens 
Vlissingen zomer 2022 
Stichting Sail de Ruyter Zeeland heeft plannen om in het kader van ‘Cruise in Company’ Tall-
schepen en andere boten, die vanuit Harlingen onderweg zijn naar Antwerpen, gedurende 
enkele dagen te laten afmeren in de havens van Vlissingen. De kosten om de schepen ‘in te 
kopen’ worden door de stichting d.m.v. sponsoring en het laten plaatsvinden van o.a. 
educatieve activiteiten zoveel mogelijk terugverdiend.    
Voor de kosten die verband houden met de aanwezigheid van de schepen wordt een bedrag 
van maximaal € 75.000 gereserveerd. In de nog vast te stellen begroting 2022-2025 in de 
jaarschijf 2022 is een bedrag van € 75.000 opgenomen voor maritieme activiteiten. Dit 
bedrag wordt aangewend ter dekking van de hier vermelde uitgaven. 
 
1336499 - Vaststellen bodemenergieplannen Scheldekwartier, Kenniswerf en 
bedrijventerrein Souburg fase 2 
Voor de plangebieden Scheldekwartier, Kenniswerf (Edisonweg Noord en Omgeving Witte 
Huis) en bedrijventerrein Souburg fase 2 zijn bodemenergieplannen opgesteld. Met het 
vaststellen van de bodemenergieplannen door het college vormen de algemene en locatie 
specifieke regels uit de plannen het toetsingskader bij vergunningaanvragen voor gesloten 
bodemenergiesystemen. 
 
1336468 - Kwartiermaker Citymarketing 
In juli 2021 is de strategie en organisatievorm voor Citymarketing Vlissingen vastgesteld en 
is er gestart met de werving van een kwartiermaker. Het voorstel is de rol van kwartiermaker 
exclusief te gunnen aan het Citymarketing collectief, omdat ze vanwege de begeleiding van 
de eerste fase een aanmerkelijke voorsprong hebben ten opzichte van andere partijen. De 
vastlegging en borging van het resultaat binnen de afgesproken tijd wordt in de gunning 
vastgelegd. 
 
1329356 - 3e periode Covid compensatieregeling t.b.v. doelgroepenvervoer 
Het college besluit om een compensatieregeling in te stellen ten behoeve van Noot 
Personenvervoer met terugwerkende kracht voor de periode van de laatste scholensluiting 
vanwege coronamaatregelen. Noot is de uitvoerder van het kleinschalige leerlingenvervoer 
in de Walcherse gemeenten en heeft in het najaar van 2020 een compensatieverzoek 
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gedaan, omdat tijdens de scholensluiting van 16 december 2020 tot en met april 2021 een 
aanzienlijk deel van hun omzet is weggevallen. De gemeente heeft tot nu gewacht met het 
instellen van een compensatieregeling, omdat er nog geen Europese staatssteunkaders zijn 
voor die periode. Vooruitlopend op een nieuw staatssteunkader en in lijn met de oproep van 
de VNG om continuïteitsafspraken te maken, wordt het college nu geadviseerd om tot een 
(voorlopige) compensatieregeling te komen. De staatssteunkaders voor de voorgaande 
periodes worden hierbij als uitgangspunt gebruikt. Concreet betekent dit dat de gemeente de 
niet-gereden ritten voor 70% gaat compenseren. Het doel is om de continuïteit van het 
vervoer op de langere termijn te kunnen garanderen. 
 
1323214 - Beëindigen erfpachtovereenkomst buurt- en speeltuinvereniging De Oude 
Stad en afhandelen van achterstallige betalingen 
De afgelopen jaren voldoet speeltuin De Oude Stad niet aan de verplichtingen die 
voortvloeien uit de erfpachtovereenkomst en het opstalrecht voor wat betreft onderhoud van 
speeltoestellen en het betalen van leges en belastingen. Betalingsregelingen en 
verbeterafspraken zijn door het bestuur van de speeltuinvereniging niet nagekomen. Uit zorg 
over het gebrekkige beheer en de veiligheid van de speeltoestellen heeft de gemeente in 
september 2020 het bestuur met klem verzocht de speeltuin te sluiten en een inspectie van 
de NVWA gevraagd. Sindsdien is de speeltuin gesloten. 
Nu zijn er nieuwe signalen uit de buurt en de gemeenteraad om op deze locatie toch een 
ontwikkeling als speelterrein mogelijk te maken. Om de impasse te doorbreken neemt nu de 
gemeente het initiatief om de problemen van De Oude Stad op te lossen. 
Het college besluit de bestaande erfpachtovereenkomst en het opstalrecht met De Oude 
Stad te beëindigen en de uitstaande vorderingen aan de gemeente als oninbaar af te 
boeken. Indien nodig voert de gemeente eenmalig groenonderhoud uit aan het gesloten 
speeltuinterrein. In samenspraak met de buurt wordt de haalbaarheid van een nieuwe 
speeltuin(organisatie) op deze locatie onderzocht. Hiertoe is het voorstel om in het najaar 
van 2021 samen met gemeente en opbouwwerk een participatietraject te starten. 
 
1332284 - O&O-formulieren Begroting Wmo-diensten en -voorzieningen, Onderzoek 
Exogene factoren, Onderzoeksopdracht Jeugd, Structurele kosten vanaf 2022 door 
overname Intervence door JB West, Frictiekosten ontvlechting Porthos en Inrichting 
WvGGZ (correctie primaire begroting 2021) 
De Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder hebben op basis van de 
primaire programmabegroting 2021 en de 1e bestuursrapportage 2021 bepaald welke 
begrotingswijzigingen beoordeeld moeten worden op het O&O (onuitstelbaar en 
onontkoombaar) criterium. Met dit voorstel worden meerdere onderwerpen gecombineerd en 
voorgelegd aan de Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland in het TPO (tripartite 
overleg). Het college besluit in te stemmen met de volgende O&O-formulieren:  

- Begroting Wmo-diensten en -voorzieningen 
- Onderzoek Exogene factoren 
- Onderzoeksopdracht Jeugd 
- Structurele kosten vanaf 2022 door overname Intervence door JB West 
- Frictiekosten ontvlechting Porthos 
- Inrichting WvGGZ (correctie primaire begroting 2021) 

 
1334316 - 2e herziening 2021 grondexploitaties 
Met de paragraaf grondbeleid 2e herziening 2021 wordt het college en de raad geïnformeerd 
over de stand van zaken van de individuele grondexploitaties per 1 juli 2021. Ook wordt in 
deze paragraaf weergegeven wat deze 2e herziening 2021 van de grondexploitaties 
betekent voor de verliesvoorzieningen die getroffen zijn. 
Met deze herziening zijn alle ramingen van kosten en opbrengsten geactualiseerd. Het 
resultaat van deze herziening bedraagt € 0,6 mln. voordelig. Dit is als volgt opgebouwd: 

- Verhoging van de verliesvoorziening met € 19.000 
- Verlaging van de risicoreservering met € 638.000 
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Dit bedrag van € 0,6 mln. is inclusief het opnemen van het cascoherstel van de 
Machinefabriek en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
1333948 - Inhuur medewerker going concern centrumtaken 
Vlissingen is centrumgemeente voor de taken maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en 
beschermd wonen. Om de kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming te verbeteren en een 
helder onderscheid in functie en rollen aan te kunnen brengen, wordt het college 
geadviseerd 0,6 fte aan formatie in te huren ten behoeve van de going concern taken van de 
centrumgemeente. Het betreft een tijdelijke uitbreiding voor de periode najaar 2021 tot eind 
2022.  
 


