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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
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Vastgesteld 13 juli 2021 

1314578 - Actualisatie Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening 2021 
Scheldebuurt 
Het college heeft op 31 januari 2017 voor de Scheldebuurt vastgesteld dat iedere aanvraag 
om een splitsings- en/of omzettingsvergunning op grond van de Huisvestingsverordening 
wordt geweigerd, omdat vergunningverlening zal leiden tot een ontoelaatbare inbreuk op het 
geordend woon- en leefmilieu in het aangewezen gebied. Op 26 juni 2018 heeft het college 
deze aanwijzing verlengd en tevens besloten het effect van dit besluit na één jaar te 
evalueren. 
Gelet op de evaluatie van 2019 en het ‘corona‘-jaar 2020 wordt het Aanwijzingsbesluit 
opnieuw geactualiseerd op basis van de Huisvestingsverordening 2021. Het 
Aanwijzingsbesluit loopt in ieder geval door tot de vaststelling van de geactualiseerde 
huisvestingsverordening met als streefdatum 1 april 2022. De wenselijkheid tot verlenging 
van het moratorium wordt meegenomen in de geactualiseerde huisvestingsverordening. 

1318701 - Reactie op Concept Regionale Mobiliteitsstrategie 
De provincie heeft om een reactie gevraagd op het concept Regionale Mobiliteitsstrategie. 
Deze conceptstrategie vormt de basis voor een nieuwe Zeeuwse mobiliteitsstrategie. De 
meeste hoofdstukken sluiten in grote lijnen aan bij onze visie. De hoofdstukken ‘De mix van 
mobiliteit‘ en ‘Mobiliteitscentrale‘ geven echter aanleiding tot een aantal grote zorgen vanuit 
het oogpunt van bereikbaarheid, het sociaal domein en de Artikel 12-positie van de 
gemeente. Deze zorgen heeft het college geuit middels een brief aan de provincie. 

1312054 - Addendum dienstverleningsovereenkomst 2021 RUD-Zeeland 
De gemeente Vlissingen is deelnemer in de RUD-Zeeland. Voor het uitvoeren van de 
jaarlijkse werkzaamheden sluit de gemeente Vlissingen een dienstverleningsovereenkomst 
(DVO) met de RUD-Zeeland. De DVO 2021 moet op onderdelen worden aangepast of 
worden verfijnd. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2021 wordt bepaald op  
€ 22.309. Het college stemt in met het addendum op de DVO 2021. 

1315025 - Voorstel statutenwijziging MuZEEum 
Het bestuur van de Stichting Maritiem Museum Zeeland (MMZ) stelt voor om de statuten van 
de stichting te wijzigen. De statuten schrijven voor dat het college goedkeuring verleent aan 
de wijzigingen. Het MuZEEum gaat het Raad van Toezicht-model invoeren. Ook is bij de 
wijziging rekening gehouden met de nieuwe wetgeving: Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen. 

1313600 - Brief VRZ: Ontwikkelingen brandweerzorg in Zeeland + Rapport 
brandweerzorg Walcheren 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft op 27 mei 2021 een 
brief verstuurd naar alle colleges van de deelnemende gemeenten met het verzoek om de 
raden te informeren over de ontwikkelingen in de brandweerzorg in Zeeland. Naast de 
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landelijke ontwikkelingen, met name op het gebied van de rechtspositie van 
brandweervrijwilligers, komt in de brief ook het afgeronde onderzoek naar de brandweerzorg 
op Walcheren aan de orde. De raadsinformatiebrief heeft vooral als doel de raad te 
informeren over het proces rond dit onderzoek en de toelichting die de VRZ gaat geven in de 
raadscommissie van 16 september 2021. 

1318842 - Benoeming nieuwe leden Wmo-adviesraad Vlissingen 
Het college nodigt, op voordracht van de Wmo-adviesraad, mevrouw I. Kleingeld, mevrouw 
L. Hendrickx, mevrouw T. Kant en de heer B. Hoogesteger uit om zitting te nemen in de 
Wmo-adviesraad. 

1314214 - Aanvragen investeringssubsidie KV Atlas en SC Souburg 
Van KV Atlas en SC Souburg zijn aanvragen voor een investeringssubsidie ontvangen op 
basis van beleidsregel 28 'investeringssubsidie'. Omdat de aanvragen het subsidieplafond 
van € 10.640 overstijgen, is de vraag aan het college om hiervoor af te wijken van het 
subsidiekader. Omdat er dekking voor deze aanvragen beschikbaar is, ontvangt KV Atlas  
€ 23.000 voor de verduurzaming en renovatie van de kleedkamers en ontvangt SC Souburg 
voor de verduurzaming en vervanging van de kozijnen en de afzuiginstallatie van de 
sportaccommodatie € 4.407. 

1320238 - Beëindiging inzameling bedrijfsafval gemeente Vlissingen 
Om te voldoen aan de wet Markt en Overheid en om het aantal kilo's huishoudelijk afval te 
verminderen wil de gemeente Vlissingen de inzameling van bedrijfsafval op 1 augustus 2022 
beëindigen. Hierbij houdt zij rekening met de lastige, door corona-maatregelen veroorzaakte, 
situatie waarin ondernemers zich bevinden. Daarom hanteert de gemeente Vlissingen voor 
alle ondernemers een jaar opzegtermijn. In de tussenliggende periode wordt door de 
gemeente Vlissingen het bedrijfsafval apart van het huishoudelijk afval ingezameld. 

1313908 - Jaarrekening 2020 Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV (SZV) 
Het college heeft besloten om als aandeelhouder van de SZV goedkeuring te verlenen over 
de jaarrekening 2020 en het bijbehorende jaarverslag. De jaarrekening bevat een 
goedkeurende accountantsverklaring. Het jaarverslag van de directie, onderdeel uitmakend 
van de jaarrekening, vermeldt de activiteiten van de B.V. in 2020.  
De jaarrekening 2020 is in verband met de coronamaatregelen in een digitale vergadering 
vastgesteld door beide directieleden van de BV. Na zienswijze door het college wordt de 
jaarrekening in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. 

1320332 - Ontwerpspreidingsplan locaties ondergrondse containers 
Schubertlaan, Scheldekwartier, Coosje Buskenstraat en Aagje Dekenstraat 
Voor de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Scheldekwartier en de herinrichting van de 
Aagje Dekenstraat, Coosje Buskenstraat en de Schubertlaan worden er, volgens vastgesteld 
beleid, ondergrondse containers geplaatst voor de inzameling van diverse afvalstromen. 
Het college stelt hier een ontwerpspreidingsplan voor vast. De inspraakprocedure wordt 
opgestart. 

1320171 - Actualiseren Nota Dierenwelzijn 
De raad wordt voorgesteld de inleiding van de nota Dierenwelzijn aan te passen op actuele 
wetgeving en beleidsuitgangspunten 17 en 18 van de nota te schrappen. Dit naar aanleiding 
van de in 2017 ingevoerde Wet Natuurbescherming, een gesprek met enkele van de 
opstellers van de huidige nota Dierenwelzijn en het reeds afgeronde strafrechtelijk 
onderzoek naar het maai-incident bij de Lasloods in juni 2020. Het voornoemde onderzoek 
heeft inmiddels geleid tot een seponering van de zaak tegen de gemeente Vlissingen. Na 
aanpassing van de inleiding wordt de raad verzocht de nota opnieuw vast te stellen. 
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1316900 - Aanschaf en gebruik bodycams gemeente Vlissingen 
Het college heeft besloten 12 bodycams aan te schaffen. Tijdens diverse landelijke pilots is 
namelijk gebleken dat het gevoel van veiligheid voor zowel de handhavers als de burger 
hiermee wordt vergroot. Voor het gebruik van de bodycam is het 'Protocol bodycams 
Gemeente Vlissingen 2021' opgesteld. Dit protocol bevat de juridische grondslag en 
vereisten voor het opnemen, opslaan en verwerken van de beelden op de bodycams op 
grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De OR wordt gevraagd 
in te stemmen met het gebruik van bodycams en de vaststelling van het protocol. 

1320000 - Terugkoppeling en vervolg (verkeers- en infrastructurele) 
maatregelen werkgroep 'Verkeer' van wijktafel Binnenstad en 
verkeersmaatregelen Aagje Dekenstraat 
In de binnenstad van Vlissingen is sprake van een complexe verkeersproblematiek. Leden 
van de wijktafel Nieuwstraat-Groenewoud hebben samen met de VOC, Koninklijke Horeca, 
de politie en gemeentelijke medewerkers in de zomer van 2019 een wijkwandeling gemaakt 
waarbij is gekeken naar knelpunten op het gebied van leefbaarheid, specifiek verkeer. 
Adviesbureau Juust heeft uit deze wandeling een zevental knelpunten gedestilleerd en 
oplossingsrichtingen vastgelegd in een advies. In 2021 is de voorbereiding voor de pilot 
opschorting I-criterium coffeeshops opgestart. De pilot start op 1 augustus 2021. Doel van 
het project is onder meer om de (verkeers)overlast rond de beide coffeeshops te 
verminderen door het nemen van een aantal verkeersmaatregelen.  
Om dit te realiseren is aansluiting gezocht bij de voorgestelde maatregelen uit het advies van 
bureau Juust. Ook wordt een extra verkeersmaatregel voorgesteld voor de Aagje 
Dekenstraat (het instellen van kort parkeren met een parkeerduur van 15 minuten).  
Het college neemt kennis van het advies van Juust en besluit de oplossingen over te nemen 
dan wel nader uit te werken. De aanpak van de knelpunten uit het rapport van Juust heeft op 
zich laten wachten om de maatregelen/oplossingen beter af te kunnen stemmen op de pilot 
met het I-criterium. 

1319105 - Stand van zaken pilot I criterium coffeeshops 
Het college heeft op 24 november 2020 de collegeopdracht 'Opschorting I-criterium 
coffeeshops Vlissingen' vastgesteld. Daarbij is de start van de pilot bepaald op 1 april 2021. 
In de raadsinformatiebrief van 18 maart 2021 is aangegeven dat de startdatum doorschuift 
naar 1 augustus 2021. De gemeenteraad ontvangt een raadsinformatiebrief over dit 
voornemen en de flankerende maatregelen die worden genomen ter voorbereiding van de 
pilot. De bewoners van de wijken Scheldebuurt en Centrum worden geïnformeerd door 
middel van een bewonersbrief. 
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