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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst  
B&W 8 februari 2022  
Vastgesteld 15 februari 2022 
 
1359771 - Voorbereidingsbesluiten Baskensburg-West en Scheldekwartier 
Op 21 april 2022 loopt het voorbereidingsbesluit voor Baskensburg-West af en op 7 juli 2022 
het voorbereidingsbesluit voor het Scheldekwartier. Het college legt de raad geen nieuw 
voorbereidingsbesluit voor Baskensburg-West voor, aangezien de raad op 4 november 2021 
het stedenbouwkundig plan voor Baskensburg-West heeft vastgesteld. Hiermee is een kader 
beschikbaar waarin is aangegeven op welke wijze de gemeente het plangebied wenst in te 
vullen. Wel besluit het college om de raad een raadsvoorstel voor te leggen m.b.t. het 
voorbereidingsbesluit voor het Scheldekwartier voor uitsluitend de delen van dit plangebied 
die nog niet herontwikkeld zijn én niet in eigendom zijn van de gemeente. 
 
1358928 - Collegeopdracht JCV & Stadslandgoed 
De compensatieregeling 'Wind in de zeilen' uit 2020 van de Rijksoverheid kent onder andere 
de ambitie van het ontwikkelen en realiseren van een ‘Law Delta’ in Vlissingen (onderdeel 
van fiche 1B). Naast een Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende 
Criminaliteit aan het Bellamypark in Vlissingen wordt er een Extra beveiligde zittingslocatie 
(EBZ), een extra beveiligde inrichting (EBI) en een beveiligd verblijf met faciliteiten voor 
magistratuur en advocatuur gerealiseerd: het Justitieel Complex Vlissingen (JCV).  
De realisatie van het JCV is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid. De gemeente en de provincie Zeeland faciliteren de komst van het JCV met 
bijbehorende openbare infra en een regionale projectorganisatie.  
Op grond van het advies van College van Rijksadviseurs (Cra) maakt het JCV onderdeel uit 
van een brede, integrale gebiedsontwikkeling op basis van de Visie Stadslandgoed 
Nieuwerve Vlissingen. De regio (provincie en gemeente) zijn trekker van de 
planontwikkeling. Het Rijk draagt vooral inhoudelijk bij. De projecten JCV en Stadslandgoed 
zijn inhoudelijk en organisatorisch met elkaar verweven. Daarom worden deze projecten 
samengevoegd in één integrale project- en collegeopdracht. De projecten zijn omwille van 
een strakke tijdsplanning inmiddels (gedeeltelijk) in uitvoering. Het college stelt de 
collegeopdracht JCV en Stadslandgoed vast. 
 
1355286 - Besluitvorming agendapunten overleg Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed 
BV (SZV)  
Het college geeft goedkeuring op de jaarlijkse offerte voor onderhoudswerkzaamheden aan 
het Vrijburgbad door Optisport en stemt in met het verzoek van Optisport om de 
zwembadtarieven boven de consumentenprijsindex te verhogen in verband met de gestegen 
energieprijzen.  
 
1355358 - Activiteitenplan Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid 2022 
Het Activiteitenplan Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2022 geeft een 
overzicht van de activiteiten en organisaties waar de Rijksmiddelen die de gemeente voor 
het OAB heeft ontvangen in 2022 voor worden ingezet. In grote lijn is dit een continuering 
van het gemeentelijk beleid, zoals vastgesteld in het Onderwijsachterstanden Beleidsplan 
2019-2022. Het Activiteitenplan dient jaarlijks door het college te worden vastgesteld. De 
gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen betreffen een specifieke doeluitkering. De 
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middelen zijn dan ook geoormerkt. Met betrekking tot de inzet van de middelen van het 
gemeentelijk OAB moet er een directe relatie zijn met het bestrijden van 
onderwijsachterstanden via kinderopvang óf het primair onderwijs. Het college stelt het 
activiteitenplan vast en zal de effecten hiervan de komende periode monitoren. 
 

1357778 - Inwerkingtreding Verordening BIZ Centrum Vlissingen 2022-2026 
De draagvlakmeting voor de gewenste Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Vlissingen 
2022-2026 is positief verlopen. De meting voor de BIZ heeft in twee rondes plaatsgevonden. 
In november 2021 leverde de stemming onvoldoende stemmen op voor een geldige uitslag. 
In overleg met de Vlissingse Ondernemers Centrale is gekozen voor een tweede 
draagvlakmeting tussen 22 december 2021 en 28 januari 2022. De uitslag hiervan is dat de 
BIZ kan worden ingevoerd. De verordening die dat regelt moet door het college in werking 
worden gesteld. Het college besluit om per 1 januari 2022 de afspraken uit de verordening 
en de uitvoeringsovereenkomst in gang te zetten en uit te voeren. De raad wordt met een 
informatiebrief ingelicht over de uitslagen. 
 
1353077 - Aangepast Raadsvoorstel 4e begrotingswijziging 2022 RUD 
Bij ondermijning worden legale structuren misbruikt door criminele activiteiten, waardoor de 
fundamenten van de samenleving worden aangetast. Het RIEC heeft het Algemeen Bestuur 
(AB) geïnformeerd over ondermijning en heeft geadviseerd om de rol en mogelijke taken 
vanuit RUD Zeeland te omschrijven en te borgen. Hierdoor is ondermijning hoger op de 
agenda komen te staan. Tevens is in het Actieprogramma VTH 2021 opgenomen dat er een 
inventarisatie plaatsvindt naar de mogelijke relatie tussen de VTH-taken en ondermijning. De 
4e begrotingswijziging voor RUD Zeeland bestaat uit het beschikbaar stellen van budget voor 
de uitvoering van het plan van aanpak voor de bestrijding van ondermijning. Het betreft een 
structurele aanpassing op de begroting voor de jaren 2022-2025. Het college besluit de 
gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de 4e begrotingswijziging 2022 van de 
omgevingsdienst RUD Zeeland en hiervoor een positieve zienswijze in te dienen. De extra 
uitgaaf van € 1.300 wordt voorzien op de 1e bestuursrapportage van 2022. Voor de jaren 
2023-2025 betreft het een structurele aanpassing op de begroting van € 19.800. 
 
1355654 - Raadsvoorstel Financiële verordening 2022, Controle verordening 2022 en 
Controleprotocol 2022 
De gemeenteraad besluit tot vaststelling van de financiële verordening 2022, de 
controleverordening 2022 en het controleprotocol 2022 voor de accountantscontrole op de 
jaarrekening gemeente Vlissingen. Met ingang van 2022 is het college verantwoordelijk voor 
het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening van de gemeente 
Vlissingen. De gemeenteraad moet deze wijziging in het Besluit Begroting en 
Verantwoording in lokale regelgeving verankeren. Voor de gemeente Vlissingen betreft dit 
een wijziging in de financiële verordening, de controleverordening en het controleprotocol.  
 
 


