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1345468 - Herinrichting toegang tot beschermd wonen 
In december 2019 hebben de 13 colleges in Zeeland ingestemd met de versnellingsagenda 
Bescherming en Opvang in Zeeland. Ten aanzien van de toegang tot beschermd wonen en 
intensieve begeleiding thuis is daarin afgesproken dat deze lokaal wordt belegd en dat in het 
onderzoek wordt (samen)gewerkt met een Zeeuwse onafhankelijk deskundige. Het college 
geeft uitvoering aan deze afspraak en gaat over tot herinrichting van de toegang tot 
beschermd wonen en intensieve begeleiding thuis. In de nieuwe werkwijze wordt de toegang 
(lees het proces van melding tot aan besluit) lokaal belegd, waarbij er desgevraagd ten 
behoeve van het onderzoek naar de best passende ondersteuning van de cliënt een 
expertteam kan worden ingeschakeld, waar de onafhankelijk deskundige vast deel van uit 
maakt. Met deze nieuwe werkwijze wordt conform visie commissie Dannenberg beoogd een 
betere aansluiting te realiseren bij de lokale zorginfrastructuur van de desbetreffende 
gemeente waar de cliënt woonachtig is. 
 
1343210 - Overeenkomst aanpak vroegsignalering huurschulden 2021 
Al enkele jaren werken we samen met l'escaut woonservice aan vroegsignalering van 
huurschulden. Omdat bij de wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 
1 januari 2021 de nieuwe vroegsignaleringstaak nog onvoldoende uitgewerkt en gefaciliteerd 
was, is er voor gekozen de werkwijze en samenwerking met l'escaut woonservice in de 
huidige vorm te continueren. Vanaf 2022 zal de vroegsignalering van huurschulden ingebed 
zijn in het proces en systeem van de brede wettelijke vroegsignaleringstaak. 
 
1346370 - Besluit naamgeving openbare ruimte Zwedenweg Ritthem 
Het college heeft besloten tot toekennen van de naam Zwedenweg op het bedrijventerrein 
Vlissingen-Oost in Ritthem. 
 
1348214 - Ontwerpspreidingsplan locaties ondergrondse containers Adriaen 
Coortelaan en Claverveld II 
Voor de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Claverveld II en de herinrichting van de 
Adriaen Coortelaan worden er, volgens vastgesteld Grondstoffenbeleid, ondergrondse 
containers geplaatsen voor de inzameling van diverse afvalstromen. Het college stelt het 
ontwerpspreidingsplan vast en start de inspraakprocedure hiervoor op. 
 
1344473 - Beschikbaar stellen krediet voorbereiding infrastructurele maatregelen 
Vrijburg/Oranjeplein/rotonde De Willem Ruysstraat 
In de vastgestelde programmabegroting 2020-2023 is een investeringskrediet voorzien voor 
het treffen van infrastructurele maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid op 
bedrijventerrein Vrijburg, Weyevlietweg, rotonde De Willem Ruysstraat en parallelweg 
Oranjeplein. Na het beschikbaar stellen van het krediet worden de mogelijkheden onderzocht 
en voorbereid, om vervolgens in 2022/2023 de plannen te realiseren.  
 
1340357 - Jaarplan en dienstverleningsovereenkomst 2022 RUD-Zeeland 
De RUD-Zeeland voert namens de gemeente Vlissingen de basistaken uit op het gebied van 
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vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet Milieubeheer. Voor een rechtmatige 
uitvoering in 2022 is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) nodig. De DVO is ook nodig 
om na afloop van het uitvoeringsjaar tot afrekening van de dienstverlening over te kunnen 
gaan. In de DVO zijn afspraken opgenomen over onder andere relatiebeheer, kwaliteit en de 
leveringstermijnen. Het college sluit de dienstverleningsovereenkomst 2022 met de RUD-
Zeeland. 
 
 
 
1336352 - Monitor Discriminatie 2020 Zeeland-West-Brabant 
De Monitor Discriminatie 2020 geeft een overzicht van de meldingen bij meldpunten en door 
de politie geregistreerde discriminatie-incidenten in 2020 in de regio Zeeland-West-Brabant. 
Naar aanleiding van de ontwikkelingen van meldingen en registraties van discriminatie-
incidenten wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor gemeenten. Het college neemt 
kennis van de Monitor Discriminatie 2020 en betrekt relevante aanbevelingen bij de verdere 
vorming en uitvoering van het huidige inclusiebeleid.  
  
1344056 - Verlenging contracten Beschermd Wonen 2021 met één jaar 
De huidige contracten Beschermd Wonen (BW) lopen af per 1 januari 2022 en kunnen twee 
keer verlengd worden met één jaar. Aanvankelijk was het de bedoeling om de nieuwe 
meerjarige aanbesteding Beschermd Wonen in te laten gaan per 2022. Het college besluit 
voor de nieuwe meerjarige aanbesteding één jaar later, dus met ingang van 2023, van start 
te gaan en de huidige contracten Beschermd Wonen 2021 met één jaar te verlengen. Op die 
manier loopt de nieuwe aanbesteding BW 2023-2025 synchroon met de Norm voor 
Opdrachtgeverschap Beschermd wonen - Maatschappelijke Opvang 2023-2025. Voor de 
inkoop BW 2022 wordt een budget aangevraagd van € 19,5 mln. Dit bedrag komt ten laste 
van de rijksbijdrage BW 2022.  
 
1347888 - Vaststelling bestemmingsplan Scheldekwartier-Noord, gedeelte De Dempo 
Voor de realisatie van appartementencomplex De Dempo met 80 sociale huurappartementen 
aan de Dempostraat/Dokter Stumphiuspark, is een bestemmingsplan opgesteld. Naast het 
appartementencomplex De Dempo wordt ook de bestemming van het Dokter Stumphiuspark 
(openbaar groen park met speelfunctie) en het bestaande complex aan de Van 
Dishoeckstraat in overeenstemming gebracht met het beoogd (feitelijk) gebruik door een 
specifieke functieaanduiding 'studentenhuisvesting' aan dit complex toe te kennen en het 
complex als zodanig te gaan exploiteren. De nieuw te bouwen appartementen 'De Dempo' 
en het bestaande complex aan de Van Dishoeckstraat zijn beide in beheer en eigendom van 
l'escaut woonservice. 
Het ontwerpbestemmingsplan 'Scheldekwartier-Noord, gedeelte de Dempo' heeft gedurende 
zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit tot het vaststellen is geen 
zienswijze ingediend. De regel met betrekking tot de wijzigingsbevoegdheid is op verzoek 
van l'escaut aangepast. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan op dit punt gewijzigd 
vast te stellen. De Crisis- en herstelwet is van toepassing. Na inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan kan de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen afgegeven 
worden. 
 
1345504 - Evenementenkalender 2022 
Het beleidskader voor evenementen ligt vast in de Algemene plaatselijke verordening 
Vlissingen 2013 (APV) en in het daarop gebaseerde Evenementenbeleid. Voor 2022 zijn er 
op dit moment 148 zogenaamde 0-, A-, B- en C-evenementen aangemeld, dit is ten opzichte  
van 2021 wederom een daling (9,2%). Vergeleken met de kalender van 2019 is dit een 
afname van meer dan 60%. Er is aanleiding om de kermis van 2022 anders te organiseren. 
Voor 2022 dient er een pilot gestart te worden om aanpassingen in het traditionele concept 
te doen. Dit wordt nog verder uitgewerkt in een nota specifiek gericht op deze pilot. In deze 
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nota wordt voorgesteld de conceptkalender 2022 vast te stellen en deze van 2 december 
2021 tot en met 13 januari 2022 ter inzage te leggen. Ingebrachte zienswijzen worden 
verwerkt in een definitieve evenementenkalender 2022, die daarna aan het college ter 
vaststelling wordt voorgelegd. De conceptkalender 2022 wordt besproken met de 
veiligheidspartners. Voordat vergunningen worden verleend moeten de organisatoren alle 
benodigde stukken (afhankelijk van het niveau van het evenement) ingeleverd hebben en 
moet er een positief advies van de hulpdiensten ontvangen zijn. 
 
1343913 - Subsidieplafonds en subsidieprogramma 2022 
Het college is op grond van de geldende wet- en regelgeving verplicht om jaarlijks de 
subsidieplafonds en het subsidieprogramma vast te stellen en te publiceren. 
Het college stelt de subsidieplafonds 2022 en het subsidieprogramma 2022 vast met daarin 
opgenomen de maximumsubsidie per organisatie en de budgetten voor incidentele 
activiteiten 2022, namelijk Sport, Aanjaagfonds Cultuur, Investeringsfonds, Vlissingen Ontzet 
1572 en Maritiem evenement 2022. Welke activiteiten subsidie kunnen krijgen is geregeld in 
de Algemene Subsidieverordening Vlissingen, de nota ‘Koers op open water’ en de 
subsidieregels van de gemeente Vlissingen. 
  


