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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 8 juni 2021 
Vastgesteld 15 juni 2021 

1312659 - Principebesluit herbestemming OLV-kerk en pastorie Singel 106 
De H. Maria Parochie Walcheren heeft in 2020 de keuze gemaakt afscheid te nemen van de 
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans en St. Jacob kerk en de bijbehorende pastorie in 
Vlissingen. Het parochiebestuur heeft een principeverzoek ingediend voor een 
herbestemming van deze gebouwen. In het verzoek is een veelheid aan potentiele 
invullingen van het kerkgebouw en de pastorie aan ons voorgelegd. Wij hebben besloten om 
onder voorwaarden een positieve grondhouding aan te nemen over veruit de meeste 
gevraagde functies en uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld het herbestemmen van het 
kerkgebouw en pastorie voor maximaal 20 woningen in het kerkgebouw en 3 woningen in de 
pastorie, een bed & breakfast in de pastorie of een kwalitatief hoogwaardig en 
onderscheidend hotel in het kerkgebouw en eventueel in de pastorie. 

1312933 - Coronasteun 2020 voor vrijwillige jeugdorganisaties 
Door het Rijk is in 2020 aan de gemeente een steunbudget van € 17.000 toegekend voor de 
inkomstenderving voor vrijwillige jeugdorganisaties vanwege de Corona-maatregelen. In het 
kader van de aanvraagprocedure "Gemeentelijke steun voor vrijwilligersorganisaties jeugd" 
hebben drie organisaties een aanvraag ingediend. Het college stemt in met het advies van 
de ambtelijke beoordelingscommissie over de aanvragen Coronacompensatie voor vrijwillige 
jeugdorganisaties 2020.  Scouting Watergeuzen krijgt een tegemoetkoming van € 3.959, 
speeltuin Souburg een bedrag van € 5.415 en speeltuin Lammerenburg een bedrag van  
€ 7.626. 

1313664 - Wijziging beleidslijn ontruimingen 
Per 1 april 2021 is het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv) gewijzigd. Hierdoor is 
het college van B&W bij een huisontruiming verantwoordelijk voor de afvoer en opslag van 
de inboedel. Uiteindelijk is het doel van deze wetswijziging om als gemeente verbonden te 
blijven met de inwoner. Dit vraagt om een breder perspectief (o.a. schuldhulpverlening) dan 
alleen de feitelijke huisontruiming. Daarom moet de beleidslijn ontruiming in zijn geheel 
worden herzien. In afwachting van het definitieve beleid stellen wij een proefperiode voor 
vanaf 1 juli 2021, waarin een deel van de taken wordt uitbesteed aan externe partij(en). 

1309983 - Theaterstuk "Op klompen door de dessa" in Vlissingen 
Het plan bestaat om het theaterstuk "Op klompen door de dessa" ook in Vlissingen te laten 
uitvoeren. De bedoeling is om de geschiedenis van deze verborgen oorlog te vertellen en 
voor het voetlicht te brengen. Het stuk zal ook worden gespeeld in Leeuwarden, Den Haag 
en Amsterdam. Het verhaal gaat over Nederlandse militairen, die in toenmalig Nederlands-
Indië hebben gevochten. Vanwege de gevoeligheden die met dit onderwerp samenhangen is 
er door de theaterproducent, samen met andere organisaties een plan van aanpak opgesteld 
om voor de speelperiode met vertegenwoordigers van alle betreffende (bevolkings)groepen 
in Vlissingen/Zeeland in gesprek te gaan. Het college neemt kennis van het plan om in 
september het theaterstuk "Op klompen door de dessa" (van de theaterproducent Studio 
Immersief uit Amsterdam) te spelen in de Machinefabriek in Vlissingen. 
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1303101 - Raadsinformatiebrief en brief aan Zeeuwse gemeenten over onderzoek  

positionering en uitvoering centrumtaken 
Op 23 februari 2021 heeft het college besloten te onderzoeken onder welke condities en 
voorwaarden de centrumtaken, voor zover die nu belegd zijn bij het CZW-bureau (met 
tussenkomst van SWVO), teruggehaald kunnen worden naar de gemeentelijke organisatie 
van centrumgemeente Vlissingen en wat daarvan de organisatorische en financiële 
consequenties (kunnen) zijn. Het college stuurt een raadsinformatiebrief hierover naar de 
gemeenteraad en een brief aan de twaalf Zeeuwse gemeenten. 

1312801 - Samenwerkingsovereenkomst Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptie 
Het Rijk heeft een Impulsregeling Klimaatadaptie opengesteld. Via die regeling kan de 
gemeente een bijdrage van het Rijk krijgen voor de uitvoering van 
klimaatadaptatiemaatregelen. Hierbij wordt maximaal 33% van de kosten gesubsidieerd.  
De gemeente Vlissingen heeft gekozen voor een wijkgerichte aanpak. Klimaatadaptie is 
hierbij een aspect. Een cofinanciering is geborgd. De gemeente kan maximaal € 411.379 
subsidie krijgen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet deze aangevraagd 
worden door een werkregio. De Zeeuwse overheden vormen hierbij het consortium voor de 
aanvraag. Ten behoeve van deze subsidieaanvraag is het ondertekenen van een 
samenwerkingsovereenkomst de eerste noodzakelijke stap. 

1308182 - Aanvraag Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (Suvis) 
Op 9 februari 2021 heeft het college besloten om te inventariseren welke scholen in 
aanmerking kunnen komen voor een bijdrage in het kader van de Suvisregeling. Er is aan de 
schoolbesturen en woningcorporaties gemeld dat van hen een bijdrage wordt verwacht van 
35% van de kosten. De inventarisatie bij de schoolbesturen is inmiddels uitgevoerd. Ook is 
aan de schoolbesturen bericht dat zij net als de gemeente 35% van de kosten van de 
aanvragen moeten betalen. Het Rijk dekt een bedrag van 30%. Er zijn aanvragen tot een 
bedrag van € 394.868 ontvangen. Het college stemt in met het doen van de aanvragen in het 
kader van de SUVIS regeling tot een totaalbedrag van € 394.868. De jaarlasten van het 
gemeentelijk deel wordt vastgesteld op € 15.893 en gedekt uit het budget huisvesting primair 
onderwijs. 

1311422 - Financiering regio-overstijgende casuïstiek (niet zijnde Beschermd wonen) 
De gemeente Vlissingen is centrumgemeente voor (o.a.) de taak beschermd wonen. 
Geconstateerd wordt dat er voor een deel van de cliënten in de provincie Zeeland geen 
passende voorziening binnen de provincie beschikbaar is. Het gaat hierbij voornamelijk om 
cliënten die uitstromen uit detentie of een verslavingskliniek. Op dit moment is het onduidelijk 
welke gemeente verantwoordelijk is voor deze cliënt (gemeente van herkomst of gemeente 
waar de cliënt zich vestigt). De VNG is bezig met een notitie over hoe te handelen ten 
opzichte van deze cliënten. Het college stemt voor het jaar 2021 in met de inkoop van 
geclusterd beschermd wonen buiten de provincie Zeeland voor cliënten afkomstig uit de 
(centrum)gemeente Vlissingen die dit nodig hebben en stelt daarvoor een budget 
beschikbaar van € 500.000 ten laste van de integratie uitkering beschermd wonen 2021. 

1313657 - Bijdrage regiodeal asielketen 
Het college heeft op 2 februari 2021 ingestemd met het plan van aanpak voor de opvang van 
asielzoekers in Zeeland. Ook is in OZO-verband een Webinar gehouden voor alle 
gemeenteraden waarna regionale vragensessies voor raadsleden hebben plaatsgevonden. 
Wij moeten nu concreet aangeven op welke manier Vlissingen haar verantwoordelijkheid 
neemt. In het plan van aanpak Zeeuwse Aanpak Asielzoekers zijn vier varianten 
geformuleerd voor de wijze waarop de gemeenten kunnen aangeven welke variant haalbaar 
is voor haar gemeente. Het college heeft gekozen voor variant vier, het leveren van een 
bijdrage in de regiodeal, als haar aandeel in de Zeeuwse opgave voor asielopvang. De 
precieze invulling ervan wordt nader onderzocht. 
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Representatielijst week 24 
 

Datum Tijd Wie Wat  Waar 

Wo 16 juni 9:30 Burgemeester 
Van den Tillaar 
en wethouder 
Vader 

VNG Jaarcongres 
2021 

Digitaal 

 14:00 Burgemeester 
Van den Tillaar 
en wethouder 
Vader 

Overleg in zake '70 
jaar Molukkers in 
Nederland' 

Stadhuis, Govan Mbeki 
zaal 

 19:00 Wethouder 
Stroosnijder 

Digitale 
bewonersbijeenkomst 
Transitievisie Warmte 

Digitaal 

Do 17 juni 9:00 Wethouder 
Verhage 

Eindsymposium van 
het HZ onderzoek 
naar klimaatadaptatie 

Digitaal 

Wo 23 juni 19:30 Burgemeester 
Van den Tillaar 

Overhandiging 
penning brandweer 

Brandweerpost Souburg 
Marie Curieweg 3b, 
Ritthem 
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