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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst  
B&W 7 september 2021  
Vastgesteld 14 september 2021 
 
1324709 - Eerste bestuursrapportage en tweede begrotingswijziging 2021 
Veiligheidsregio Zeeland 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft de concept-tweede 
begrotingswijziging 2021 voorgelegd aan de raad voor het geven van een zienswijze. 
Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur de eerste bestuursrapportage 2021, behorend bij de 
tweede begrotingswijziging 2021, ter informatie aangeboden aan het college en de raad.  
Na ontvangst en verwerking van de ontvangen zienswijzen wordt de concept-tweede 
begrotingswijziging 2021 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRZ in de 
vergadering van 14 oktober 2021.  
 
1324063 - Naamgeving openbare ruimte Becquerelstraat 
Het college heeft besloten tot het toekennen van de naam Becquerelstraat op het 
bedrijventerrein Oost-Souburg West. 
 
1327697 - Nota beslissing op bezwaar St. Present t.a.v. subsidieaanvraag 2021 
Stichting Present Walcheren heeft op 27 januari 2021 een bezwaarschrift ingediend tegen de 
afwijzing van een door de stichting aangevraagde jaarsubsidie voor 2021. Dit besluit is 
gewijzigd bij beschikking van 26 mei 2021 waarbij alsnog een jaarsubsidie van € 6.096 is 
toegekend. Het bezwaarschrift is van rechtswege tevens gericht tegen het gewijzigde besluit. 
Op 8 juli 2021 heeft een hoorzitting plaatsgevonden, waarna op 27 juli 2021 de commissie 
bezwaarschriften een advies heeft uitgebracht over het ingediende bezwaarschrift. Het 
college besluit het bezwaarschrift, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 
 
1304452 - Inzet specifieke uitkering huisvesting kwetsbare groepen ad € 54.600 ten 
behoeve van verbouw Foyer de Jeunesse 
In 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken middelen ter beschikking gesteld voor 
de huisvesting van kwetsbare groepen. Op 11 december 2020 heeft Vlissingen de 
toekenning van het bedrag van € 54.600 ontvangen. Deze specifieke uitkering dient te 
worden aangewend voor het versneld realiseren van (flexibele) huisvesting van kwetsbare 
doelgroepen. Onder deze regeling vallen arbeidsmigranten, dak- en thuislozen en overige 
spoedzoekers. Vlissingen heeft deze uitkering ontvangen voor 'verbouw opvang'.  
Het college zet de specifieke uitkering in voor de verbouw van Foyer de Jeunesse in 
Vlissingen. De 24 kamers worden getransformeerd in 12 kleine appartementen voor jong 
volwassenen met complexe problematiek. Door deze transformatie komt het accent te liggen 
op kleinschaligheid en op intensieve begeleiding vanuit een eigen woonplek. Dit vergroot de 
kans op een duurzaam herstel. l'escaut woonservice neemt de kosten van de verbouwing 
(nagenoeg € 1 mln) voor zijn rekening. Het bedrag van de specifieke uitkering ad € 54.600 
wordt hierop in mindering gebracht. 
 
1300906 - Stelpost onderhoudswerkzaamheden accommodaties 2021 
Op basis van de aan Vlissingen toegezegde bijdragen Artikel 12 is in de meerjarenraming tot 
en met 2027 een jaarlijkse stelpost geraamd van € 588.000. Dit bedrag is voor o.a. het 
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plegen van onderhoud aan gemeentelijke accommodaties, waarvan bekend is dat deze, op 
grond van het concept ‘Accommodatieplan op Hoofdlijnen‘, gehandhaafd blijven.  
De structurele inzet van de middelen uit de Stelpost Revitalisering Accommodaties en 
toevoeging aan het meerjarige accommodatiebudget maakt onderdeel uit van het integrale 
raadsvoorstel ‘Accommodatieplan op Hoofdlijnen‘ en vaststelling van de 
Meerjarenonderhoudsplannen. Dit raadsvoorstel is in voorbereiding (beoogde 
raadsagendering: 30 september 2021 besluitenraad).  
Vooruitlopend op dit integrale raadsvoorstel, besluit het college om een deel van de voor dit 
jaar beschikbare middelen, een bedrag van € 183.000, op de stelpost toe te voegen aan het 
accommodatiebudget 2021 voor een aantal specifiek genoemde accommodaties. 
 
1329245 - Overschrijding uitvoering jaarplan 2021 RUD-Zeeland 
De RUD-Zeeland draagt als omgevingsdienst zorg voor de uitvoering van milieutaken. Deze 
uitvoering vindt plaats op grond van een jaarplan en een dienstverleningsovereenkomst. De 
gemeentelijke bijdrage aan de RUD-Zeeland is op het jaarplan gebaseerd. 
De RUD-Zeeland meldt in de maandrapportage tot en met juni 2021 dat de realisatie van het 
jaarplan harder gaat dan geraamd. Tot en met juni 2021 is al ruim 71% van het jaarbudget 
gebruikt. Het college neemt hier kennis van en informeert de raad middels een 
raadsinformatiebrief.  
 
1330055 - Ontwerp bestemmingsplan Scheldewijk Noord, gedeelte De Dempo 
Het bestemmingsplan 'Scheldekwartier-Noord, gedeelte De Dempo' heeft betrekking op de 
ontwikkellocatie de Dempo in het Scheldekwartier. Het betreft een appartementencomplex 
met 80 sociale huurappartementen aan de Dempostraat/Stumphiuspark.  
Tevens wordt de bestemming van het Dokter Stumphiuspark en het bestaande complex aan 
de Van Dishoeckstraat in overeenstemming gebracht met het beoogd (feitelijk) gebruik.  
Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan 'Scheldekwartier-Noord, gedeelte De 
Dempo' en brengt het ontwerpbestemmingsplan 'in procedure‘. 
 
1330922 - Overeenkomst inzake Bommenregeling met B.V. Sorteerbedrijf voor Grint en 
Zand ‘Vlissingen‘ 
Door B.V. Sorteerbedrijf voor Grint en Zand ‘Vlissingen‘ is, op basis van het huidige beleid 
van de gemeente Vlissingen, gevraagd om een aanvraag te doen richting het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor een bijdrage in de kosten voor opsporing en 
ruiming van ontplofbare oorlogsresten. Het college legt door ondertekening van de 
overeenkomst de financiële verantwoordelijkheden vast met betrekking tot de aanvraag 
richting het ministerie. 
 
1330451 - North Sea Port District: aanvraag strategisch project 
De gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen, Zelzate, Evergem en Gent en de provincies 
Oost-Vlaanderen en Zeeland werken al enkele jaren samen aan het North Sea Port District. 
De Nederlandse overheid heeft onlangs het gebied als NOVI-gebied aangewezen. Een plan 
van aanpak voor de ruimtelijke ontwikkeling lag daaraan ten grondslag. Met dit plan van 
aanpak ontstaat een langjarig partnerschap tussen de Nederlandse overheid en de regio, 
maar ook Vlaamse steun is nodig. Via het strategisch project ‘North Sea Port District‘ willen 
de acht besturen aan de slag met een gebiedsgerichte versnelling en met een concrete 
zoetwateraanpak in het gebied. Hierbij is het uitdrukkelijk de bedoeling om Vlaanderen aan 
te laten haken bij deze ontwikkelingen.  
Het college gaat akkoord met het indienen van het strategische project bij de 13e oproep 
strategische projecten in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen door de 
provincie Oost-Vlaanderen, namens de BGTS North Sea Port District (i.o.). Daarnaast 
ondertekent het college de engagementsverklaring om als kernactor mee uitvoering te geven 
aan het strategisch project "North Sea Port District" om daarmee de regionale samenwerking 
vorm te geven. Het college gaat ook akkoord met de noodzakelijke cofinanciering van  
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€ 25.000 als onderdeel van de € 100.000 die jaarlijks voor het strategische project 
samengelegd wordt door de acht partnerbesturen. 
 

 

 


