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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 8 november 2022 
Vastgesteld 15 november 2022 

2197564 - Grondprijzen 2023 
Het college besluit de volgende grondprijzen 2023 aan de raad ter vaststelling voor te 
leggen: 
1. € 250 tot € 370/m² voor woningbouw; 
2. € 15.000 tot € 25.000/woning voor sociale woningbouw;  
3. € 135 tot € 150/m² voor maatschappelijke doeleinden;  
4. € 80 tot € 155/m² voor bedrijfs- en kantoorgronden;  
5. € 135 tot € 215/m² voor woningbouw Kenniswerf (Kanaalzone), uitsluitend in combinatie 

met een bedrijf of kantoor; 
6. € 70/m² voor groenstroken tot 100m² en taxatie bij verkoop van 100m² of meer; 
7. € 10/m² voor nutsbedrijven; 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw of overdrachtsbelasting. 

2203616 - Jaarrekening 2021 Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV (SVZ) 
Het college heeft besloten om als aandeelhouder van de SVZ goedkeuring te verlenen over 
de jaarrekening 2021 en het bijbehorende jaarverslag. De jaarrekening bevat een 
goedkeurende accountantsverklaring. Het jaarverslag van de directie, onderdeel uitmakend 
van de jaarrekening, vermeldt de activiteiten van de B.V. in 2021.  
De concept-jaarrekening 2021 is in het directieoverleg van 13 juni 2022 vastgesteld. 
Definitieve vaststelling van de jaarrekening 2020 is voorzien in de AvA d.d. 8 december 
2022. 

2197947 - Evaluatie parkeerbeleid en wijzigingsbesluit parkeerverordening 
Op 30 november 2017 heeft de gemeenteraad het Parkeerbeleid Vlissingen 2017-2022  
vastgesteld. Het is belangrijk om het parkeerbeleid actueel te houden, daarom wordt het  
beleid regelmatig geëvalueerd en de effecten gemonitord en beoordeeld. Nu is het  
van belang om het parkeerbeleid voor 2023-2028 op te stellen. De concept evaluatie wordt  
eerst getoetst aan het coalitieakkoord en in het 1e kwartaal 2023 aangeboden aan de raad  
ter bespreking en vaststelling. 
Aan de Parkeerverordening Vlissingen 1992 een punt toegevoegd over het  
vergunningshouderssysteem voor mensen die in de zorg werken. Hierdoor dalen de  
kosten van parkeervergunningen voor medische beroepsbeoefenaren van € 597,60 naar  
€ 62,40. Het college legt het wijzigingsbesluit parkeerverordening ter besluitvorming voor aan  
de gemeenteraad. 

2197458 - Aanpassen betaald parkeerregime kerstperiode 2022 
Net als voorgaande jaren wordt in een deel van de kerstvakantie, van zaterdag 17 december 
2022 tot en met maandag 2 januari 2023, het betaald parkeerregime aangepast. Dit gebeurt 
preventief, om vernieling van de automaten tijdens oud en nieuw te voorkomen. Daarom 
worden de parkeerautomaten op straat fysiek afgesloten. 
Bijkomend voordeel is dat deze maatregel meer bezoekers trekt naar de binnenstad van 
Vlissingen. Het college maakt in deze periode het parkeren in de binnenstad gratis en 
verlaagt het tarief in de parkeergarages overdag naar € 0,80 per uur. 

2203780 - Principebesluit regionalisering (regionale spreiding) milieustraten 
Zeeland 
Het college neemt kennis van de stukken van de gemeenschappelijke regeling Openbaar 
Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (O.L.A.Z) over de Zeeuwse milieustraten. Op basis van 
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deze stukken adviseert het college de raad een positieve zienswijze inclusief een aantal 
aanvullende aandachtspunten in te brengen op het voorstel voor het principe van regionale 
spreiding van milieustraten in Zeeland. Ook adviseert het college de raad akkoord te gaan 
met het nader onderzoeken en uitwerken van regionale spreiding ten behoeve van 
definitieve besluitvorming. 
Na concrete uitwerking wordt een definitief besluit over de toekomst van de milieustraten 
binnen het O.L.A.Z. voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna besluitvorming plaatsvindt in 
het Algemeen Bestuur O.L.A.Z. Naar verwachting vindt dit medio 2e kwartaal van 2024 
plaats. 

2201956 - Raadsinformatiebrief project illegaal in gebruik genomen groen 
Het college heeft een onderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau Eiffel naar de 
illegaal in gebruik genomen stukken groen in de gemeente Vlissingen. Op basis van de door 
het college vastgestelde projectopdracht en het uitvoeringsbeleid worden de 
geïnventariseerde situaties in behandeling genomen. Tijdens de uitvoering gaan we o.b.v. 
een zorgvuldig communicatietraject met de ingebruiknemer in overleg. Het college informeert 
de raad door middel van een raadsinformatiebrief over het project. 

2205440 - Aanvraag aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds voor het jaar 
2023  
Het college besluit een aanvullende uitkering aan te vragen uit het Gemeentefonds voor het 
jaar 2023 op grond van Artikel 12 van de Financiële verhoudingswet. 

2207388 - Huisvesting internationale werknemers ‘Baskensburg’, ‘Souburg’ en 
‘Zuidbeek’ stand van zaken en raadsinformatiebrief 
In januari 2020 is een uitvraag gedaan voor het realiseren van complexgewijze huisvesting 
voor (inter)nationale werknemers. Naar aanleiding van de uitvraag zijn er drie aanvragen 
ontvangen, te weten Uitzicht Souburg, Baskensburg en Zuidbeek. 
Door middel van een raadsinformatiebrief wordt de raad in kennis gesteld van de ingediende 
aanvragen en de stand van zaken. De aanvraag voor de locatie Zuidbeek is door de 
aanvrager ingetrokken. Deze wordt niet verder behandeld. 

2206359 - Propositie regiodeal North Sea Port District 
Het Rijk daagt regio's uit om Regiodeal aanvragen voor 2023 in te dienen. Aanvragen 
moeten bijdragen aan het versterken van de 'brede welvaart' en moeten worden ingediend 
voor 15 november 2022. 
Vanuit Zeeland is een aanvraag voorbereid gericht op het versterken van de brede welvaart 
in het North Sea Port District. De gemeente Vlissingen maakt daar deel van uit. Daarom is 
Vlissingen mede indiener van de aanvraag en spreekt de gemeente de intentie uit om te 
zorgen voor cofinanciering voor zover het Vlissingse projecten betreft. 
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