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2171324 - Jaarverslag en jaarrekening 2021 en publieksjaarverslag 2021 van 
het Zeeuws Archief 
Per 1 januari 2020 is een dienstverleningsovereenkomst met het Zeeuws Archief afgesloten. 
Op basis daarvan ontvangt het college het jaarverslag en de jaarrekening 2021 en een 
publieksjaarverslag 2021. Het college neemt deze documenten voor kennisgeving aan en 
stuurt deze ter kennisname aan de gemeenteraad. 

2157305 - voorontwerp bestemmingsplan 'Scheldekwartier, Aan de Singel' 
Ten behoeve van de planontwikkeling van het project ‘Aan de Singel’ gelegen op de hoek 
van de Van Dishoeckstraat en de Singel in de Scheldewijk is een 
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan wordt vrijgegeven voor 
vooroverleg en inspraak. Initiatiefnemer Studio ZE wil op deze locatie de ontwikkeling van 67 
huur- en koopappartementen in de vrije sector mogelijk maken. 

2163234 - Standpunt adviesrapport Crisis Expert Team PSH GOR inzake PFAS 
Het Crisis Expert Team PSH GOR (hierna crisisexpertteam) heeft een advies uitgebracht 
over een regionaal gezondheidsonderzoek naar PFAS rondom de Westerschelde. Het 
college neemt het advies van het crisisexpertteam over en stuurt aan op een regionaal loket 
ten behoeve van zorgen/vragen over PFAS en op een breed landelijk 
gezondheidsonderzoek naar PFAS. 

2148471 - Rioleringskrediet 2022 
De gemeenteraad heeft de begroting voor 2022 vastgesteld. Ter effectuering van het 
raadsbesluit wordt voorgesteld dat het college kredieten beschikbaar stelt voor de uitvoering 
van rioolwerkzaamheden. 

2175214 - Ontwerpspreidingsplan locaties inzamelvoorzieningen voor gft-afval 
Voor het uitbreiden van gft-voorzieningen bij hoogbouw en bij laagbouw zonder vrije 
achterom wil het college, volgens vastgesteld Grondstoffenbeleid, gft-cocons plaatsen voor 
de inzameling van gft-afval in het Middengebied. Hiervoor is een ontwerpspreidingsplan 
vastgesteld en een inspraakprocedure opgestart. 

2175248 - Uitvoeringsplan nieuw afvalinzamelsysteem 
Het college stelt het uitvoeringsplan vast om in fases het nieuwe afvalinzamelsysteem in te 
voeren. Bij dit inzamelsysteem wordt de service op restafval beperkt en de service op 
herbruikbare afvalstromen vergroot. De financiële consequenties van het nieuwe 
afvalinzamelsysteem worden verwerkt in de programmabegroting en de Verordening 
Afvalstoffenheffing 2023. 

2176287 – Bedrijfsafval 
Op basis van de vraagstukken over het bedrijfsafval die de afgelopen periode zijn ontstaan, 
gaat het college het beëindigen van het inzamelen van bedrijfsafval evalueren. De mogelijke 
oplossingen worden uitgewerkt in een aantal scenario’s. Hierbij houdt het college vast aan 
de 3 eerder vastgestelde uitgangspunten, namelijk voldoen aan de Wet markt en overheid, 
het bedrijfsafval scheiden van het huishoudelijk afval en zo circulair mogelijk in lijn met de 
strategische visie, VANG doelstelling en Grondstoffenbeleid 2020-2024. 
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2172537 - Aanwijzingsbesluit Fast Ferry incidentele trouwlocatie 
Op verzoek van een bruidspaar is door Westerschelde Ferry B.V. een aanvraag gedaan om 
1 van de Fast Ferry boten op 15 oktober 2022 incidenteel aan te wijzen als trouwlocatie. Dit 
verzoek is toegewezen. 

Eerder genomen parafenbesluiten: 

2159375 - Uitgifte erfpacht Flamingoweg tbv KOW (Kinderopvang Walcheren) 
Medio 2021 heeft de stichting Kinderopvang Walcheren aan de gemeente verzocht 
medewerking te verlenen om tijdelijke huisvesting te realiseren bij basisschool De Wissel in 
de wijk Groot-Lammerenburg. Het college heeft het voornemen om tijdelijk een perceel 
grond tussen de bestaande basisschool De Wissel en de voormalige Franciscusschool in 
erfpacht uit te geven. De stichting wordt daarmee in staat gesteld de kinderdagopvang in de 
wijk voort te zetten in plaats van op de huidige locatie Westerzicht 66 in Vlissingen. 

2173301 - Beslissing op bezwaar van eigenaren Edisonweg 7  
Op 19 april 2022 heeft het college gronden op de Kenniswerf voorlopig aangewezen op 
grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Tegen dit besluit hebben 
bezwaarmakers een bezwaarschrift ingediend. Het besluit van het college tot voorlopige 
aanwijzing is binnen 3 maanden door de gemeenteraad bekrachtigd. Op 7 juli 2022 heeft de 
gemeenteraad een besluit genomen tot aanwijzing van gronden Kenniswerf op grond van de 
Wvg. Het ingediende bezwaarschrift wordt mede geacht te zijn gericht tegen het besluit van 
de gemeenteraad van 7 juli 2022.Conform advies van de bezwaarschriftencommissie, zal de 
gemeenteraad voorgesteld worden om het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
Bezwaarmakers zullen hierover per brief geïnformeerd worden. 
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