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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 7 april 2020 
Vastgesteld op 14 april 2020 

1191822 - Raadsinformatiebrief strategische visie  
Op 5 maart stond het startdocument voor de strategische visie op de agenda van de 
gemeenteraad. Hiermee heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor de strategische 
visie en het proces van totstandkoming. Tijdens de interactieve raadsbijeenkomst op 10 
maart is er input verzameld om de kaders voor het participatieproces en de opzet van de 
strategische visie verder in te kleuren. Bovendien stond er een eerste verkenning van 
Vlissingen in 2040 op het programma. Naar aanleiding van de raadsbijeenkomst heeft het 
college conclusies getrokken over het participatieniveau en de opzet voor de strategische 
visie. Het college informeert de gemeenteraad middels een brief. 

1189536 - Nieuwe voortgangsinformatie evaluatie PxQ van RUD-Zeeland 
In 2019 heeft de RUD-Zeeland gewerkt aan een evaluatie van het PxQ systeem. Na 
beoordeling van de evaluatie heeft het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland besloten het 
invoeren van PxQ in de jaarafrekening uit te stellen. Verder heeft het dagelijks bestuur 
opdracht gegeven voor het opstellen van een integraal voorstel over de doorontwikkeling van 
RUD Zeeland. Het college heeft besloten kennis te nemen van de inhoud van het mailbericht 
d.d. 11 maart 2020 van het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland en de ontwikkelingen 
rond de noodzaak om alle deelnemers in het (voor-)overleg over een ontwerpvoorstel over 
PxQ te betrekken, af te wachten. Het college informeert de gemeenteraad middels een brief. 

1192993 - Bedrijfscontinuïteitsplan: Inventarisatie kritieke processen, 
knelpunten en weerbaarheidsmaatregelen 
De gemeente Vlissingen heeft een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld. Met dit plan bereidt de 
gemeente Vlissingen zich voor op de (mogelijke) gevolgen van het coronavirus. Hierin staat 
omschreven hoe de gemeente zichzelf draaiende houdt wanneer een groot gedeelte van het 
personeel afwezig is. Naast een beschrijving van de verschillende maatgevende scenario's 
(een viertal) bevat het bedrijfscontinuïteitsplan ook een inventarisatie van de kritieke 
processen, knelpunten en weerbaarheidsmaatregelen van de gemeentelijke dienstverlening. 
Deze inventarisatie is opgesteld om de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening te 
garanderen. Het college heeft besloten kennis te nemen van deze inventarisatie. 

1093920 - Borgingsvoorstel Leertuin Gegevensdeling  
Het college van B&W geeft uitvoering aan het verzoek om met terugwerkende kracht de 
benodigde financiële middelen voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 voor de borging van 
de Leertuin Gegevensdeling beschikbaar te stellen. De kosten hiervan (voor Vlissingen 
jaarlijks € 4.905,46, in totaal € 19.621,84) worden gedekt uit het Zorgvernieuwings-budget 
Wmo. Het college informeert de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en het CZW-bureau 
middels een brief. Ook stemt B&W in met het O&O-formulier 'Borgingsvoorstel Leertuin 
Gegevensdeling'. Dit besluit is genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 
12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder. 
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1193480 - Nadere invulling belastingmaatregelen 
Vanwege de coronacrisis hebben de deelnemende gemeenten de invordering van de 
gemeentelijke belastingen aangepast. Daarnaast worden er geen aanslagen opgelegd tot 30 
juni. In aanvulling op deze maatregelen heeft het college ingestemd met het versturen van 
kosteloze herinneringen, in plaats van aanmaningen met invorderingskosten. 
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