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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 7 
mei 2019 
Vastgesteld op 14 mei 2019. 

 
1077763 - Voorstel college: toeristenbelasting voor mensen die aan boord 
overnachten 

Het college stelt de gemeenteraad via de Kadernota voor om ook passagiers op cruiseschepen 
en opvarenden van recreatieschepen, die in Vlissingen overnachten, toeristenbelasting te laten 
betalen. Nu betalen zij geen toeristenbelasting. Als de raad hiermee instemt, betalen straks alle 
bezoekers die in Vlissingen overnachten, toeristenbelasting. 
Aan de basis van de nota met dit voorstel staat de motie van de SP “Toeristenbelasting 
recreatieschepen”. Deze is tijdens de Begrotingsraad van 8 november 2018 ingediend en ook 
weer ingetrokken onder de toezegging dat een onderzoek zou volgen naar het gevraagde in de 
motie. De SP-fractie legde in die motie een link met Amsterdam waar volgens de partij per 1 
januari 2019 een (dag)toeristenbelasting voor passagiers van cruiseschepen is ingevoerd. 
Onderzoek wijst uit dat het invoeren van dagtoeristenbelasting voor Vlissingen nadelig is. Deze 
maatregel wordt meestal genomen om mensen te weren uit de stad. Wel is het redelijk en 
gewenst om mensen die in Vlissingen aan boord overnachten toeristenbelasting te laten 
betalen, vindt het college. 

1090651 - Introductie Zeeuwse Regiekaart (de-)escaleren Sociaal Domein, Zorg 
en Veiligheid 

In het Verbeterplan naar aanleiding van het rapport Casusonderzoek Zeeland (onderzoek naar 
het onverwacht overlijden van een baby) is benoemd dat er duidelijkheid moet komen over 
casusregie en procesregie inclusief escalatiemodel voor Zeeland.  
De introductie van de ‘Zeeuwse regiekaart (de-)escaleren’ beoogt het maken van goede 
afspraken, zodat altijd duidelijk is wie regie voert. Voor een goede werking in de praktijk, is het 
een voorwaarde dat alle gemeenten in Zeeland gezamenlijk en eenduidig besluiten om te gaan 
werken met de Zeeuwse regiekaart. Invoering in het dagelijkse werk vraagt borging vanuit een 
Zeeuws implementatietraject. Het college stelt de ‘Zeeuwse regiekaart (de-)escaleren’ vast en 
stemt in met het Zeeuwse implementatievoorstel en de borging Zeeuwse regiekaart (de-) 
escaleren. 

1093872 - Subsidie SPOR 

Emergis heeft op 1 september 2017 een subsidieaanvraag ingediend voor de Spoedeisende 
Psychiatrische Observatie Ruimte (SPOR) ter hoogte van € 574.460,36. In lijn met de uitkomst 
van het bestuurlijk afstemmingsoverleg van het College Zorg en Welzijn (CZW) is de 
subsidieaanvraag gedeeltelijk (voor 1/3) gehonoreerd en het subsidiebedrag naar rato van 
inwoneraantal over de gemeenten verdeeld.  
Op 18 december 2018 heeft het CZW tevens ingestemd met een vergelijkbare financiering 
voor 2019, omdat het standpunt van zorgverzekeraar CZ over de financiering voor 2019 niet is 
gewijzigd. Het college verleent over 2019 eenmalig subsidie aan Emergis voor de SPOR ter 
waarde van € 19.103. Tevens geven zij het CZW-bureau de opdracht om in 2019 in overleg te 
gaan met Emergis en CZ over de borging van de SPOR richting de toekomst. 

1095713 - 1e herziening 2019 grondexploitaties 

Voor de ruimtelijke plannen van de gemeente Vlissingen zijn grondexploitaties opgesteld. 
Conform de nota Grondbeleid 2013 worden deze grondexploitaties twee keer per jaar herzien. 
In de voorliggende 1e herziening 2019 zijn de resultaten van het afgelopen jaar verwerkt en 
daar waar nodig het programma, de planning en de raming bijgesteld. Op basis van deze 
herziening moet het totaal aan voorziening en risicoreservering met € 13,8 miljoen verlaagd 
worden van € 177 miljoen naar € 163,2 miljoen. Deze verlaging van € 13,8 miljoen bestaat voor 
€ 13,2 miljoen uit de administratieve verwerking van één jaar minder elimineren van de 10-
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jaars termijn. Het resterende bedrag van de 10-jaars termijn in de totale risicoreservering 
bedraagt € 10,6 miljoen. Op basis van de BBV 2016 kan er totaal € 0,1 miljoen aan 
tussentijdse winst genomen worden naar rato van de voortgang van de winstgevende 
grondexploitaties. Het totale resultaat van deze herziening bedraagt € 13,5 miljoen. Dit wordt 
toegevoegd aan het resultaat van de jaarrekening 2018. Het college neemt kennis van de 1e 
herziening 2019 van de grondexploitaties en stelt de raad voor om in te stemmen met de 1e 
herziening 2019 van de grondexploitaties.  
 

1096939 - Startnotitie 1e bestuursrapportage 2019 

In de 1e bestuursrapportage 2019 rapporteert het college de raad over de eerste vier maanden 
van het jaar 2019. Bij de bestuursrapportage wordt teruggekeken naar deze maanden en 
vooruitgeblikt naar het einde van het jaar. Het college stemt in met de uitgangspunten en de 
planning van de 1e bestuursrapportage 2019. 

1073155 - Start aanpak asbestdaken – collectieve aanpak 

Vanaf 1 januari 2025 worden asbestdaken verboden. Gemeenten zijn vanaf deze datum 
verplicht dit verbod te gaan handhaven. Dit houdt in dat de gemeenten vanaf 1 januari 2025 
daadwerkelijk capaciteit moeten gaan inzetten om, zo nodig met dwangsommen en politie-
dwang, asbestdaken gesaneerd te krijgen. Samen met de gemeenten Goes, Middelburg en 
Veere starten we een collectieve aanpak voor het saneren van asbestdaken op. 

1098630 - Brief schoolbesturen voortgang realisatie scholen Souburg zuid 

De voortgang van de realisatie van de beide scholen Souburg zuid loopt vertraging op. Voor de 
ingezette aanbesteding voor twee volledige kindcentra moeten we nu duidelijkheid hebben met 
betrekking tot de financiële inbreng van de scholen en kinderopvangorganisatie. Het college 
wijst de schoolbesturen Archipel en Onze Wijs per brief op de ultieme datum om duidelijkheid 
te krijgen over de financiering van kindcentra Souburg zuid. 

1097493 - Aanvraag 2019 bekostiging gebruik ruimten in Technum door 
Scheldemondcollege 

Het bestuur van het Scheldemondcollege heeft een aanvraag voor bekostiging van ruimten in 
het Technum ingediend. Omdat het Scheldemondcollege zelf geen technieklokalen heeft, 
kunnen deze lessen in het Technum in Vlissingen worden gegeven. De aanvraag is getoetst 
aan de verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs en voldoet daaraan. De 
aanvraag wordt tot het maximumbedrag van € 49.200 toegekend. 

1081991 - Vaststellen wijzigingsplan ‘Middengebied, eerste planwijziging’ 

Op 26 februari 2019 heeft het college besloten  
het ontwerpwijzigingsplan ‘Middengebied, eerste planherziening’ 
de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van 14 woningen aan de Koudekerkseweg  
en het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden op grond van de Wet 
geluidhinder voor wegverkeerslawaai in procedure te brengen.  
Er zijn hierop geen zienswijzen binnengekomen. Het college stelt daarom het ontwerp-
wijzigingsplan ‘Middengebied, eerste planherziening’ (1078099) en het ontwerpbesluit tot het 
vaststellen van hogere waarden (1077832) op grond van de Wet geluidhinder voor 
wegverkeerslawaai ongewijzigd vast. Tevens gaat het college over tot verlening van de 
omgevingsvergunning aan Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling B.V. voor het bouwen van 14 
woningen langs de Koudekerkseweg. 

1097042 - Vervolg op nota 1078193 inzake verkoop aandelen Zeeuwse Visveiling 
Breskens NV, door Holding Zeeuwse Visveilingen BV aan commerciële partij 

De nota over de verkoop aandelen Zeeuwse Visveiling Breskens NV door Holding Zeeuwse 
Visveilingen BV aan commerciële partij heeft niet geleid tot wensen en bedenkingen vanuit de 
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gemeenteraad. Het college van B&W besluit dan ook akkoord te gaan met verkoop van de 
aandelen. 

1098273 - Aanschaf licentie GIS-software (geo-informatie) 

De gemeente Vlissingen heeft grote ambities op het gebied van geo-informatie. Om die waar te 
maken is goede GIS-software onontbeerlijk. De licentie voor deze software eindigt en moet 
verlengd worden om (blijvend) gebruik te kunnen maken van een veelheid aan software om 
geo-informatie en GIS-toepassingen toekomstgericht aan de organisatie dienstbaar te maken. 
Meervoudig onderhands aanbesteden is tijdrovend en de uitkomst ervan staat al vast omdat 
Esri als enige leverancier in staat is de gevraagde totaaloplossing te bieden. Reden voor het 
college om af te wijken van het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid en de licentie 
enkelvoudig onderhands in te kopen. 
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