
 
 

 

  
    

    
 
            

       
       

     
       

     

  
  

         
         

     
         

          
     

      
      

          
          

      

  
 

         
          

        
           

     

   

         
       

        
      

    
      

        
        

Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 6 april 2021 
Vastgesteld 13 april 2021 

1298250 - Beslissing op bezwaarschrift stichting Roat tegen de jaarsubsidie 
2021 
Op 28 januari 2021 heeft stichting Roat bezwaar aangetekend tegen het besluit van het 
college inzake de subsidieverlening 2021. De commissie bezwaarschriften adviseert het 
college het bezwaarschrift dat is ingediend door stichting Roat ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren. Het college verklaart overeenkomstig het advies van de Commissie 
bezwaarschriften, het bezwaarschrift van stichting Roat ontvankelijk en ongegrond en laat 
het bestreden besluit in stand. 

1296912 - Vaststellen Beleidsnotitie en beleidsregels omzetten en splitsen van 
zelfstandige woonruimte Vlissingen 2021 
Op 11 maart 2021 heeft de gemeenteraad de Huisvestingsverordening Vlissingen 2021 
vastgesteld. Deze verordening regelt onder andere het omzetten en splitsen van zelfstandige 
woonruimte. Deze verordening is de beleidsneutrale opvolger van de 
Huisvestingsverordening Vlissingen 2017. Voor de toepassing van de verordening uit 2017 
was een beleidsnotitie en waren beleidsregels nodig. Voor de toepassing van de nieuwe 
verordening is dat ook het geval. 
De aanpassingen zijn in de beleidsneutrale ‘Beleidsnotitie en beleidsregels omzetten en 
splitsen van zelfstandige woonruimte Vlissingen 2021‘ verwerkt. Inhoudelijk zijn geen 
wijzigingen aangebracht of voorgesteld. Het college stelt de ‘Beleidsnotitie en beleidsregels 
omzetten en splitsen van zelfstandige woonruimte Vlissingen 2021‘ vast. De gemeenteraad 
wordt door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd. 

1299084 - Raadsinformatiebrief Visie Spuikom irt verleden met Lovago 
Middelburg BV 
In de commissie Ruimte van donderdag 25 maart 2021 zijn door de POV en PvdA fracties 
vragen gesteld over de relatie en mogelijke afspraken tussen Lovago Middelburg BV en de 
gemeente Vlissingen over planvorming en ontwikkeling in de Spuikom. Het college 
constateert dat er geen afspraken zijn met Lovago Middelburg BV over de Spuikom en 
informeert middels een raadsinformatiebrief de gemeenteraad hierover. 

1292543 - 2e Consultatieronde Klimaatadaptatie strategie Zeeland concept 
KasZ 
De KasZ is een gezamenlijke strategie van de Zeeuwse gemeenten, de provincie en het 
waterschap om de leefomgeving in 2050 klimaatbestendig en water robuust te hebben 
ingericht. De KasZ beschrijft de Zeeuwse uitgangspunten en benoemt voor welke 
onderwerpen lokale uitgangspunten van toepassing zijn, maar werkt de lokale 
uitgangspunten niet nader uit. Daarnaast spreken de Zeeuwse overheden af wat hun 
gezamenlijke uitvoeringsagenda voor de toekomst is. Deze uitvoeringsagenda laat zien hoe 
de afspraken uit de KasZ concreet worden vertaald naar acties. Alle Zeeuwse overheden 
vertalen de KasZ in hun eigen beleid, regelgeving en uitvoering. 
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De reacties uit een eerste consultatie zijn verwerkt in een concept van de KasZ. Op dit 
concept kan wederom feedback worden gegeven. De feedback wordt vervolgens verwerkt 
en resulteert in het vaststellen van een definitieve KasZ eind 2021. Deze consultatieronde is 
een zeer belangrijke stap in het proces. Daarom werd op 24 maart 2021 de KasZ en het 
uitvoeringsplan besproken in de Regionale Commissie Walcheren en op 25 maart 2021 in de 
commissie ruimte. Eventuele op- en of aanmerkingen hieruit worden doorgegeven aan de 
Provincie om te worden verwerkt in de definitieve KasZ. 
Het college stelt de raad voor zijn opmerkingen en/of aanvullingen op de 
Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ), uiterlijk 16 april 2021 kenbaar te maken. 
Daarnaast geeft het college als aandachtspunt mee dat het klimaat adaptief inrichten van de 
openbare ruimte tot extra kosten kan leiden en keuzes vragen met betrekking tot het tempo 
van de uitvoering van ruimtelijke plannen zolang het Rijk de (IBP) middelen niet meer 
beschikbaar stelt. 

1297881 – 1e herziening 2021 grondexploitaties 
Met de Paragraaf grondbeleid 1e herziening 2021 wordt het college en de raad geïnformeerd 
over de stand van zaken van de individuele grondexploitaties per 1 januari 2021. Ook wordt 
in deze paragraaf weergegeven wat deze 1e 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 € 16,6 mln. voordelig. Dit is als volgt opgebouwd: 

- Verhogen verliesvoorziening met € 2,3 mln. 
- Verlagen risicoreservering met € 17,4 mln. 
- Afsluiten grondexploitaties € 0,6 mln. 
- Winstnemingen € 0,9 mln. 

Dit bedrag van € 16,6 mln. wordt aan het resultaat van de jaarrekening 2020 toegevoegd. De 
belangrijkste oorzaak van dit resultaat is het niet meer opnemen van het aanvullend 
afzetrisico. 

1298262 - Brief aan fondsbeheerders inzake reactie op voorstellen nieuwe 
verdeling gemeentefonds 
De voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds zijn naar de Raad voor het 
Openbaar Bestuur (ROB) gestuurd voor advies. De herverdeeleffecten, in de zin van de 
voorlopige financiële effecten per gemeente, zijn voor het eerst op individueel gemeentelijk 
niveau bekend geworden. Naar aanleiding daarvan besluit het college namens de 
gemeenteraad een brief te verzenden aan de fondsbeheerders met een reactie op deze 
voorstellen. 

1275827 - Buurtteams Vlissingen 
We willen komen tot een betaalbare, toekomstbestendige en zo optimaal mogelijk 
functionerende uitvoering en organisatie van het voorliggend veld in de gemeente Vlissingen. 
Met de ontwikkeling van de buurtteams wordt er een sterke sociale basis gevormd in de 
wijken en buurten. Er wordt generalistisch gewerkt, dat gericht is op het eenvoudig houden 
van ondersteuningsvragen en het voorkomen van erger. De focus van de buurtteams ligt op 
het inzetten van eigen kracht, netwerken en de inzet van algemeen gebruikelijke 
ondersteuningsvormen. Het principe ‘Positieve gezondheid’ vormt daarvoor de basis. In het 
kader van de beleidsregie wordt stevig ingezet op een strakke gemeentelijke sturing van de 
buurtteams. De inrichting van de buurtteams is een ontwikkeltraject. Met dit besluit is het 
college onder andere akkoord dat de door Vlissingen gesubsidieerde taken en activiteiten 
van Maatschappelijk Werk Walcheren, Stichting Roat, Stichting Manteling en Emergis 
preventie opgaan in de buurtteams. 

1275846 - Toekomstige positionering Stichting Roat irt de buurtteams 
Vlissingen 
Vanuit het besluit en het proces voor de ontwikkeling van de buurtteams gaan de taken en 
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activiteiten van stichting Roat op in de aanpak van de buurtteams. De specifieke 
outreachende werkwijze voor de risicoaanpak wordt gemeentebreed georganiseerd. 
Daarnaast besluit het college dat de coördinatie van de wijknetwerken per 1 januari 2022 
wordt beëindigd. De doelstellingen voor de wijknetwerken zijn geïntegreerd in de 
ontwikkeling van de buurtteams en aangepast aan de nieuwe gewenste situatie, de 
(financiële) kaders, in het Sociaal Domein in de gemeente Vlissingen. 
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