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Vastgesteld op 15 januari 2019 

1019888 - Opdrachtverlening voor de onafhankelijke Vrijwillige Burgeradvisering 
(VBA) 
In het kader van de Wmo hebben de Walcherse colleges van B&W in 2015 bepaald, dat 
kosteloze onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar moet zijn voor alle inwoners op 
Walcheren. De professionele cliëntondersteuning wordt vanaf het begin al uitgevoerd door 
medewerkers van Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW). De onafhankelijke ondersteuning 
door vrijwilligers moest nog een plek krijgen. Het college besluit de uitvoering van de 
coördinatie van de Vrijwillige Burger Adviseurs (VBA) over de periode van 1 januari 2019 tot 1 
januari 2020 neer te leggen bij het Vrijwilligerspunt Vlissingen. 

1060094 - Structurele doorwerking 2018 
Het college besluit met het vaststellen van de 2e wijziging van de programmabegroting 2019 
dat de in 2018 door de raad genomen besluiten die een structurele doorwerking in 2019 en 
verder hebben, financieel verwerkt zijn in de programmabegroting 2019. 

1061416 - Toetsingskader bouwaanvragen bedrijfswoningen 
Om duidelijkheid en eenduidigheid te verschaffen over de wijze waarop het begrip 
''bedrijfswoning'' wordt getoetst bij aanvragen om een omgevingsvergunning bouwen, is een 
toetsingskader opgesteld. Op 15 mei 2018 heeft het college hiermee ingestemd, waarna het 
onderwerp van inspraak is geweest. Hier zijn geen reacties op gekomen. Het college stelt 
daarom het toetsingskader bouwaanvragen bedrijfswoningen definitief vast. 

1060963 - Tweede verlenging raamovereenkomst Herbestratingsbestek 2017 
De werkzaamheden ten behoeve van het project "Raamovereenkomst Herbestratingsbestek 
gemeente Vlissingen 2017" zijn in 2017 en 2018 naar wens verlopen. Om die reden wordt de 
raamovereenkomst met JD Infra Aannemingsbedrijf B.V. in 2019 verlengd.  
Met een herbestratingsbestek wordt de onderhoudsachterstand van het verhardingsareaal 
aangepakt. De uitvoering van de herbestratingswerkzaamheden zullen voornamelijk in de wijk 
Bossenburgh en op diverse locaties elders in de stad worden uitgevoerd. De kosten hiervoor 
vallen binnen de vastgestelde begroting. 

1042115 - Energieverkenning Scheldewijk 
Voor het realiseren van de energievoorziening in Scheldewijk is een energieverkenning 
uitgevoerd door het bureau Evert Vrins uit Breda. Dit is (vooruitlopend) door de gemeente 
uitgevoerd in het kader van de energietransitie om te kijken of en hoe we duurzame energie 
kunnen toepassen in de Scheldewijk. Uit deze verkenning komt naar voren dat het aanleggen 
van een collectief warmtenet kansrijk is, qua technische uitvoering en kosten, zowel collectief 
bezien maar ook voor de individuele bewoner. 
Het college neemt kennis van de energieverkenning voor Scheldewijk en stemt in met  
het uitvoeren van een marktconsultatie met vijf partijen. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan 
komt er een definitief keuzebesluit. 

1054786 - Volksreferendum buiten de Kieswet 
Stichting Burgercomité Nederland heeft een verzoek om medewerking ingediend voor het 
houden van een volksreferendum buiten de Kieswet bij veel gemeenten, zo ook de gemeente 
Vlissingen. Het onderwerp van het volksreferendum behelst de zorgen om de 
Klimaatverschuiving en de gedachte Energietransitie. Het college besluit geen medewerking te 
verlenen aan een volksreferendum buiten de Kieswet. 
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1019924 - Vorming Overleg Zeeuwse overheden en regiobureau 
Al langere tijd wordt er in Zeeland gesproken over de veelheid en versnippering aan 
(algemene) overlegvormen tussen Zeeuwse overheden. Zeeuws breed is de wens 
uitgesproken om te komen tot meer stroomlijning. Die wens is uitgewerkt in een voorstel. Het 
voorstel is om te komen tot een nieuw bestuurlijk overleg; het Overleg Zeeuwse Overheden 
(OZO) ondersteund door een ambtelijk regiobureau. Het OZO vervangt de huidige Tafel van 
15, De Stuurgroep IJzendijke, De Stuurgroep Maak Verschil en het Strategisch Beraad. Het 
OZO en regiobureau moet de processen binnen de overheidskolom op elkaar afstemmen en 
de regie en aanpak coördineren en faciliteren. Hiertoe wordt alle gemeenten gevraagd bij te 
dragen met een euro per inwoner per jaar (€ 45.000 voor Vlissingen). Het college is positief 
over de vorming van een OZO ondersteund door een regiobureau en stelt de raad voor 
hiervoor eenmalig € 45.000 beschikbaar te stellen. 

1062964 - Decembercirculaire 2018 
Deze circulaire is van toepassing voor de uitkeringsjaren 2018 t/m 2022. De 
decembercirculaire 2018 leidt tot een positief resultaat van € 148.000 in 2018 aflopend naar  
€ 282.000 negatief in 2022. Het negatieve effect is voornamelijk het gevolg van een lager 
aantal bijstandsgerechtigden. Het jaar 2018 wordt in de gemeentelijke jaarrekening 2018 
verwerkt. 2019 en verder wordt verwerkt in de 1e  bestuursrapportage 2019. 

1057194 - Gunning aanleg infrastructuur bedrijventerrein Souburg II 
Begin februari 2019 starten de werkzaamheden voor de aanleg van bedrijventerrein Souburg II 
en de nieuwe aansluiting op de A58. In een jaar tijd ondergaat het gebied een ware 
metamorfose en krijgt de gemeente Vlissingen een nieuwe entree. Na een openbare 
aanbesteding heeft het college van B&W besloten de aanleg van infrastructuur op 
bedrijventerrein Souburg II te gunnen aan BAM infra, die de inschrijver met de beste prijs-
kwaliteitverhouding was. Dit bedrijf kan de werkzaamheden uitvoeren voor een bedrag van € 
4.295.000 exclusief 21% btw. De aanbieding past binnen het budget dat daarvoor in de 
grondexploitatie Bedrijventerrein Souburg II is opgenomen. De gemeente en BAM infra 
organiseren op dinsdag 29 januari 2019 twee informatiebijeenkomsten in het stadhuis. Om 
17.00 uur voor bedrijven in de omgeving van het werk en om 19.30 uur voor omwonenden en 
overige geïnteresseerden. 
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