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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 7 
januari 2020 
Vastgesteld op 14 januari 2020 

1159727 - Verzoek uitvoering BIZ 2020 en verantwoording BIZ 2018 
Het college neemt kennis van de financiële verantwoording van de jaarrekening 
Bedrijveninvesteringszone 2018 (BIZ). Daarnaast stemt het college in met het verzoek van 
de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) om de BIZ 2020 uit te voeren volgens de 
afspraken in de Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Vlissingen 2016-2020. 

1160665 - Machtiging ten behoeve van bezwaar- en beroepsprocedure 
beschikking BUIG 2019 definitief en 2020 voorlopig 
Het college verleent machtiging aan een drietal personen om namens het college in rechte 
op te treden in de bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen de beschikkingen d.d. 30 
september 2019 van de staatssecretaris van SZW t.a.v. het definitieve BUIG-budget 2019 en 
het voorlopige BUIG-budget 2020. De bezwaarschriften tegen het definitieve BUIG-budget 
2019 en het voorlopige BUIG-budget 2020 zijn een voortzetting van eerdere 
bezwaarschriften, om de rechten veilig te stellen. Wij willen dat het ministerie van SZW de 
verschillende beslissingen over de diverse BUIG-uitkeringen van de afgelopen jaren herziet 
en dat de macro verdeelsystematiek wordt aangepast. 

1155746 - Ontwerp-evenementenkalender 2020 
Het beleidskader voor evenementen ligt vast in de Algemene plaatselijke verordening 
Vlissingen 2013 (APV) en in het daarop gebaseerde Evenementenbeleid. De aangemelde 
evenementen (132) zijn opgenomen in de ontwerp-evenementenkalender 2020. De ontwerp-
kalender 2020 is besproken met en akkoord bevonden door de veiligheidspartners. 
Daarnaast is een ontwerp-notitie over de evenementenkalender 2020 gemaakt. Deze notitie 
en de ontwerp-kalender liggen van 10 tot en met 31 januari 2020 ter inzage. Ingebrachte 
zienswijzen worden verwerkt in een definitieve evenementenkalender 2020, die daarna door 
het college wordt vastgesteld. 

1154790 - Aanwijzing toezichthouders BRP inzake Wet Basisregistratie 
Personen 
Voor uitvoering van (adres-) onderzoeken van gegevens die zijn opgenomen in de 
Basisregistratie personen dient het college toezichthouders aan te wijzen. Toezichthouders 
hebben de bevoegdheid om controles uit te voeren en gegevens te vorderen die 
noodzakelijk zijn voor de onderbouwing van de besluitvorming. Door deze medewerkers van 
Publiekszaken aan te wijzen als toezichthouder BRP wordt een zorgvuldige en juridisch 
juiste dossiervorming van het onderzoek geborgd. 

1160109 - 1e begrotingswijziging RUD-Zeeland 2020 
Hogere kosten in 2020 maken een aanpassing van de begroting van de RUD-Zeeland 2020 
noodzakelijk. De deelnemers in de RUD-Zeeland wordt een 1e begrotingswijziging 2020 
voorgelegd. De totale verhoging van de RUD-begroting bedraagt € 198.000. Voor Vlissingen 
betekent dit in 2020 een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage van € 20.000. In de 
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gemeentelijke begroting 2020 is voor deze verhoging van de deelnemersbijdrage een 
dekking aanwezig van € 2.470. Een aanvullende dekking van € 17.530 moet in 2020 ten 
laste van onvoorzien 2020 worden gebracht. Dit wordt verwerkt in de eerste 
bestuursrapportage 2020. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze tegen de 1e 
begrotingswijziging RUD-Zeeland 2020 in te dienen. 
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