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1339668 - Aanpassing verordening materiële financiële gelijkstelling gemeente 
Vlissingen 
Met ingang van het schooljaar 2021 maakt de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren 
(CSW) voor haar techniekonderwijs gebruik van het Technum in Vlissingen. Om hiervoor een 
bijdrage in de kosten te kunnen verlenen, zoals dat ook al voor Mondia Scholengroep 
(Mondia) plaatsvindt, is aanpassing van de verordening materiële financiële gelijkstelling 
onderwijs gemeente Vlissingen nodig. 
 
1334459 - Lokale Omroep Walcheren (advisering aan Commissariaat voor de Media) 
Stichting Media Walcheren (Walcheren FM96) heeft het Commissariaat laten weten dat zij 
wederom in aanmerking wenst te komen als lokale publieke media-instelling, voor een 
periode van vijf jaar. De wet schrijft voor dat een lokale publieke media-instelling in 
aanmerking komt voor een zendmachtiging van het Commissariaat voor de Media als de 
instelling voldoet aan de wettelijke vereisten. De gemeenteraad mag hierover adviseren. Het 
college stelt de raad voor een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat, omdat 
de Stichting Media Walcheren aan de betreffende eisen voldoet. 
 
1342562 - Collegeadvies Rekenkamerrapport ‘Hoe doelmatig en doeltreffend is het 
vastgoed- en accommodatiebeleid’ 
Op 23 september 2021 heeft de rekenkamer haar rapport ‘Hoe doelmatig en doeltreffend is 
het vastgoed- en accommodatiebeleid’ gepresenteerd aan de raad. Het college heeft kennis 
genomen van dit rapport en biedt de raad haar advies met betrekking tot de aanbevelingen 
uit het rapport aan. Het college adviseert de raad om conform het advies met betrekking tot 
het rekenkameronderzoek opdracht te geven om diverse maatregelen ter verbetering van het 
accommodatie- en vastgoedbeheer te treffen.  
 
1339378 - Vervangende nieuwbouw school in het centrum/Scheldekwartier 
Naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad heeft het college toegezegd een separaat 
voorstel voor de bouw van een nieuwe school in het Scheldekwartier voor te leggen. Met dit 
raadsvoorstel voldoet het college daaraan. Het college besluit een haalbaarheidsonderzoek 
uit te laten voeren en daarmee later een definitieve locatiekeuze aan de gemeenteraad voor 
te leggen. 
 
1339690 - Grondprijzen 2022 
Het college legt aan de raad de grondprijzen 2022 ter accordering voor. De voorgestelde 
prijzen zijn: 
- € 240 tot € 370/m2 voor woningbouw; 
- € 15.000 tot € 25.000/woning voor sociale woningbouw; 
- € 135 tot € 150/m2 voor maatschappelijke doeleinden; 
- € 80 tot € 155/m2 voor bedrijfs- en kantoorgronden; 
- € 135 tot € 215/m2 voor woningbouw Kenniswerf (Kanaalzone), uitsluitend in 

combinatie met een bedrijf of kantoor; 
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- € 68,-/m2 voor groenstroken tot 100m2; 
- € 10,-/m2 voor nutsbedrijven.  
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw of overdrachtsbelasting. 
 
1341521 - Collegenota reactie ongevraagd advies Sociale Cliëntenraad Walcheren op 
huisvestingsplannen Kledingbank Zeeland 
De Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) heeft een ongevraagd advies uitgebracht inzake 
de huisvestingsplannen van de Kledingbank Zeeland (KBZ). Het college neemt kennis van 
het advies en reageert op de door de SCW aangegeven aanbevelingen door middel van een 
brief. 
 
1337627 - Uitbreiding formatie Integrale Toegang t.b.v. Wet Inburgering Nieuwkomers 
Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering Nieuwkomers van kracht. De gemeente 
krijgt de regie op de inburgering van nieuwkomers en voor deze taak kent het Rijk structureel 
extra middelen toe. Vanaf 2022 wordt verwacht dat de taakstelling voor de inburgering 
tussen de 40 statushouders (gemiddelde taakstelling van de afgelopen jaren) en 60 
statushouders (incl. de verwachte extra instroom van Afghaanse statushouders) zal 
bedragen. Voor de uitvoering van de taken willen wij vanaf 2022 de formatie van de Integrale 
Toegang uitbreiden met 0,8889 fte voor een medewerker dienstverlening A. De extra kosten 
kunnen volledig gedekt worden uit de structureel extra middelen die toegekend worden via 
de algemene uitkering. 
 
1339228 - Continuïteit casusregie Regieteam complexe casuïstiek 
Als gevolg van de versnelde overdracht van casuïstiek zonder gerechtelijke maatregel 
(drangzaken van Intervence naar gemeenten) is dit voorjaar bij het Regieteam complexe 
casuïstiek een extra fte casusregisseur aangesteld. Uit een evaluatie blijkt dat de inzet van 
de extra fte het Regieteam in staat heeft gesteld de extra instroom van cliënten goed op te 
vangen. Daarnaast heeft het Regieteam sinds de start in januari het aandeel externe 
casusregie aanzienlijk teruggebracht. Het aandeel externe casusregie zou nog verder in 
eigen beheer kunnen. De verwachting is dat het aantal zaken complexe casuïstiek weer gaat 
toenemen en daarmee de noodzaak om meer gebruik te moeten maken van externe 
casusregie. Omdat eigen uitvoering goedkoper is dan externe casusregie besluit het college 
niet alleen de incidentele fte, maar nog 1 extra fte structureel toe te voegen aan het 
Regieteam. De ontwikkeling rond de externe casusregie wordt nauw gemonitord en in 
september 2022 vindt een evaluatie plaats. 
 
1341400 - Bezwaren tegen bouw garage en windscherm Boulevard Evertsen 246 G 
(Britannia) 
Tegen de bouw van een garage en windscherm op het perceel Boulevard Evertsen 246 G te 
Vlissingen zijn twee bezwaarschriften ingediend. De commissie bezwaarschriften Vlissingen 
adviseert de bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren en reikt de keuze aan: ofwel de 
motivering van de onderliggende omgevingsvergunning te verbeteren of de 
omgevingsvergunning te herzien. Het college besluit de motivering van de onderliggende 
omgevingsvergunning te verbeteren en stelt het besluit op de bezwaarschriften vast. 
 
1343230 - Verordening OZB 2022 Vlissingen  
In de raadsvergadering van 11 november 2021 zijn de begroting 2022-2025 en de overige 
belastingverordeningen ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Omdat er voor de raad van 
11 november niet voldoende WOZ waarden beschikbaar waren, wordt de verordening OZB 
2022 nu in de raad van 9 december 2021 ter vaststelling voorgelegd.  
De legesverordening 2022 wordt in een separaat besluit aangeboden. 
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1343557 - Oprichting GBE Aqua B.V. 
Op 9 november 2021 besloot de raad kennis te nemen van de ontvlechting van Evides N.V. 
uit PZEM N.V en geen wensen en bedenkingen te uiten tegen de oprichting van GBE Aqua 
B.V. De raad besloot tevens de financiële effecten te verwerken in de begroting.  
Het college besluit nu om, als volgende stap om te komen tot de daadwerkelijke oprichting 
van GBE Aqua B.V., een volmacht af te geven aan Houthoff en in te stemmen met de 
benoeming van een directeur. 
 
 

 
  


