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1284275 - Beleidsplan Zeeuws Archief 2021-2024 
Het college heeft kennis genomen van het Beleidsplan Zeeuws Archief 2021-2024 
'Verbinden en inspireren' van het Zeeuws Archief. Als doelstellingen formuleert het Zeeuws 
Archief het ‘Verder bouwen aan het Zeeuws e-depot’ en ‘Mensen verbinden met de bronnen 
van Zeeland’. Dat laatste verloopt aan de hand van twee thema’s: ‘slavernij’ en ‘water’. 

1290911 - Schenken weesfietsen 
Momenteel staan er zo'n 150 weesfietsen opgeslagen in de gemeentelijke opslag. Van deze 
fietsen is de bewaartermijn inmiddels verstreken. Weesfietsen zijn fietsen die op openbaar 
terrein gestald staan en al langere tijd niet meer gebruikt zijn (minimaal 4 weken). Op grond 
van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen en het aanwijsbesluit weesfietsen 
worden deze fietsen opgeslagen in de gemeentelijke opslag. Deze fietsen moeten ruimte 
maken, zodat er nieuwe fietsen opgeslagen kunnen worden. De wens is om deze partij 
fietsen te schenken aan een maatschappelijk doel. Naar aanleiding van een oproep in de 
Blauw geruite kiel, op social media en op de website krijgen de volgende partijen fietsen 
aangeboden: Stichting DOOR forensische zorg, Werkleerbedrijf De Loods, Centraal Orgaan 
Opvang asielzoekers Middelburg en de Cyclehub. 

1291863 - Wind in de zeilen Plan van Aanpak Ontwikkeling Stationsomgeving 
Vlissingen 
Onderdeel van het compensatie pakket 'Wind in de zeilen' is de ontwikkeling van de 
Stationsomgeving Vlissingen (fiche f Bereikbaarheid). Middels deze nota besluit het college 
in te stemmen met de definitieve versie van het Plan van Aanpak Ontwikkeling 
Stationsomgeving Vlissingen en dit plan door te sturen aan uitvoeringsregisseur Riedstra, 
zodat hij het kan voorleggen aan de Stuurgroep. 

129139 - Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2021 
De gemeente dient volgens artikel 2.10 van de Jeugdwet jaarlijks een 
cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. De ervaring leert dat dit onderzoek 
onbruikbaar is wegens te lage respons en relatief duur is. Het cliëntervaringsonderzoek is 
tegenwoordig vormvrij. De modelvragenlijst kan gebruikt worden, maar ook andere 
instrumenten mogen gebruikt worden. 
Wij maken gebruik van data van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland om ontwikkelingen 
met betrekking tot de Jeugdwet te monitoren. Deze wijze van monitoren is niet in lijn met de 
meting van cliëntervaringen, maar levert wel informatie en inzicht op over het gebruik van 
Jeugdhulp. Het college besluit geen gebruik te maken van de modelvragenlijst of een andere 
vragenlijst en het CEO Jeugd in 2021 dus niet uit te voeren over het jaar 2020. 
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1291319 - Finale afrekening compensatie omzetderving zorgaanbieders Sociaal 
Domein 2020 
Jaarlijks dienen de uitgaven in het sociaal domein verantwoord te worden. In 2020 konden 
zorgaanbieders in verband met de coronacrisis een continuïteitsbijdrage ontvangen om te 
voorkomen dat zij door het uitvallen van productie in hun voortbestaan zouden worden 
bedreigd. Ook konden zij meerkosten declareren die verband houden met de 
coronamaatregelen. De afhandeling van de meerkosten is belegd bij Inkooporganisatie 
Jeugdhulp Zeeland, de afhandeling van de continuïteitsbijdrage is belegd binnen de 
gemeente. Het college besluit een overeenkomst finale kwijting te sluiten met de 
zorgaanbieders die een beroep hebben gedaan op de regeling 'Continuïteit financiering 
omzet Wmo'. 

1291573 - Aanpassing verordening parkeren 2021 
Het college heeft besloten de benodigde tekstuele aanpassingen te doen in de 
verordeningen om digitale parkeerrechten rechtsgeldig te maken. Het parkeertarief aan de 
Van Woelderenlaan wordt in lijn gebracht met andere parkeerterreinen in Vlissingen. Ook 
komen er scholierenvergunningen voor Scalda en HZ en wordt de bezoekersregeling 
verbreed. Het college biedt hierover een voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad 
aan. 

1292333 - Ingekomen brieven GS inzake begroting 2020/2021 
Van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland zijn twee brieven ontvangen in het 
kader van het financieel toezicht. Met de eerste brief (3 februari 2021) informeert 
Gedeputeerde Staten de raad over het besluit waarmee toestemming is verleend aan de 
taakvelden betreffende het Sociaal domein van de begroting 2020 en een aantal nader 
genoemde begrotingswijzigingen.  
Met de tweede brief (8 februari 2021) informeert Gedeputeerde Staten de raad over het feit 
dat het besluit omtrent goedkeuring van de begroting 2021 verdaagd is tot uiterlijk 11 mei 
2021. 

1290558 - Verwerking decembercirculaire 2020 
De decembercirculaire is de laatste gemeentefondscirculaire in een kalenderjaar en deze 
circulaire verschijnt doorgaans eind december voorafgaand aan het kerstreces. Normaliter 
heeft de decembercirculaire geen significante financiële gevolgen en bevat het de laatste 
actualisaties in het gemeentefonds over het afgelopen jaar. De gebruikelijke procedure is dat 
de effecten uit deze circulaire voor het lopende jaar verwerkt worden via de 1e 
bestuursrapportage en voor wat betreft het voorgaande jaar via de jaarrekening. Indien het 
gebruikelijke proces belopen zou worden komen de middelen uit het Coronapakket pas in de 
zomer via de begroting beschikbaar. Daarom wordt de uitwerking van de decembercirculaire 
over 2020 eerder dan gebruikelijk in besluitvorming gebracht. 

1283969 - Instellen van bouwteam met Aannemingsbedrijf gebr. Moerland bv 
ter uitvoering van de herinrichting Lange Zelke 
Voor de herinrichting van de Lange Zelke is een bouwteam ingesteld met Aannemingsbedrijf 
gebr. Moerland bv. Het college wijkt hiervoor gemotiveerd af van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid, omdat door het niet-aanbesteden en enkelvoudig te gunnen diverse 
voordelen te behalen zijn in de kwaliteit (omgevingsmanagement, expertise ervaring met 
gelijkwaardig werk) en kwantiteit (uitvoeringssnelheid) van de uit te voeren werkzaamheden. 
Aannemingsbedrijf gebr. Moerland bv was de uitvoerende aannemer voor de herinrichting 
van de Walstraat. Het college speelt met de keuze voor uitvoering middels niet-aanbesteden 
en enkelvoudig te gunnen in op samenwerking in een bouwteam. Zo kan aan de ambitie van 
het college voldaan worden om de herinrichting van de Lange Zelke op een zo kort mogelijke 
termijn te realiseren. 
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