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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 10 
september 2019 
Vastgesteld op 17 september 2019 

1104185 - Eindrapportages Afvalproeven gemeente Vlissingen 
Op basis van de Wet Milieubeheer zijn landelijke doelstellingen geformuleerd op het gebied 
van afvalinzameling en -verwerking en vastgelegd in het programma Van Afval Naar 
Grondstof (VANG). Met als doel de totstandkoming van gemeentelijk beleid om de 
hoeveelheid restafval aanzienlijk te verminderen. Van landelijk gemiddeld 178 kilo in 2017 
per inwoner per jaar, naar gemiddeld 100 kg in 2020. In Vlissingen lag het gemiddelde per 
inwoner per jaar in 2017 op 297 kg. 
Op 15 november 2016 heeft het college ingestemd met een Plan van Aanpak Afval- en 
Grondstoffenbeleid 2017-2020. Hiermee werd de start mogelijk van een proefperiode, 
voorafgaand aan definitieve keuzes op het gebied van gemeentelijk beleid voor 
afvalinzameling. Tijdens deze proefperiode is geëxperimenteerd met wijkgebonden 
scenario's op het gebied van afvalinzameling. Dit had tot doel inzicht te krijgen in de 
gevolgen van inzet van inzamelmiddelen en maatregelen. Het onderzoek werd tevens 
gebruikt om te kijken naar de hoeveelheid afval, de bewustwording van inwoners en hun 
motivatie om afval te scheiden. 
De resultaten van de verschillende afvalproeven heeft het college ter kennisgeving 
aangenomen. Het raadsvoorstel, met daarin het advies voor het toekomstig afvalbeleid in 
onze gemeente op basis van deze resultaten, is in voorbereiding en wordt in een aparte nota 
nog dit jaar aangeboden. 

1118324 - Vestigen uitsluitend recht bewaking en onderhoud van de stranden 
gemeente Vlissingen 
De gemeente Vlissingen wenst voor de bewaking en het onderhoud van de Vlissingse 
stranden (met een lengte van circa 3 km) een overeenkomst aan te gaan met de Stichting 
Strandexploitatie Veere (SSV) voor de duur van 15 jaar (met ingang van het jaar 2020). 
Momenteel voert de SSV deze werkzaamheden reeds uit op basis van een éénjarige 
overeenkomst. In het verleden nam de gemeente Vlissingen de uitvoering van deze taken 
zelf voor haar rekening.  
De overheidsopdracht voor bewaking en onderhoud van de stranden is in beginsel Europees  
aanbestedingsplichtig. Na onderzoek blijkt dat voor het plaatsen van de opdracht gebruik 
gemaakt kan worden van de uitzondering binnen de Aanbestedingswet (AW), het 
zogenaamde "uitsluitend recht". Na het vestigen van het uitsluitend recht door de 
gemeenteraad kan het college het openbaar lichaam SSV aanwijzen als opdrachtnemer voor 
de bewaking en het onderhoud van de Vlissingse stranden van de gemeente Vlissingen. 

1129011 - Opdracht aan POL Heteren BV tot het leveren en aanbrengen van 
bewegwijzering op bedrijventerrein Souburg II 
Op zaterdagavond 19 oktober 2019 wordt de Havendorpweg, inclusief rotonde, opengesteld 
voor gemotoriseerd verkeer. Tegelijkertijd sluit de Veerhavenweg. De bewegwijzering moet 
dan op orde zijn. De gemeente verleent aan POL Heteren B.V. opdracht om de benodigde 
bewegwijzering op bedrijventerrein Souburg II te leveren en aan te brengen. 

1125012 - Derde begrotingswijziging 2019, eerste bestuursrapportage 2019 en 
vastgestelde begroting 2020 Veiligheidsregio Zeeland 
Voor het geven van een zienswijze wordt de derde begrotingswijziging 2019 door het 
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland voorgelegd aan de raad.  
De derde begrotingswijziging maakt deel uit van de eerste bestuursrapportage 2019 die ter 
kennisgeving wordt aangeboden aan de raad. 
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1130003 - Verzamelnota O&O formulieren Programmabegroting 2019 
De Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland hebben op basis van de primaire 
Programmabegroting 2019 bepaald welke extra uitgaven beoordeeld moeten worden op het 
O&O (Onuitstelbaar en Onontkoombaar) criterium. Met dit voorstel worden zoveel mogelijk 
onderwerpen gecombineerd en voorgelegd aan de Artikel 12-inspecteur en de provincie 
Zeeland in het tripartiet overleg. Het college stemt in om de volgende O&O formulieren te 
agenderen voor het tripartiet overleg van 18 september 2019: Jeugdhulp, WMO, VN Verdrag 
en TEC Vervoer. 

1126041 - Tweede begrotingswijziging 2019 Orionis Walcheren 
In januari 2019 is de eerste begrotingswijziging voor Orionis Walcheren opgesteld en 
inmiddels vastgesteld door het algemeen bestuur. Orionis Walcheren heeft te maken met 
een aantal relevante ontwikkelingen die invloed hebben op de begroting van 2019. Deze 
ontwikkelingen hebben te maken met een aantal aanpassingen in de budgetten voor Re-
integratie, Wsw, bijgestelde BUIG-budgetten, vroeg signalering en schuldhulpverlening. In dit 
advies biedt het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren de tweede begrotingswijziging 
2019 aan de raden van de Walcherse gemeenten aan. Deze begrotingswijziging heeft een 
positief saldo van € 173.000 voor de drie gemeenten op Walcheren. De begrotingswijziging 
is een gevolg van de aanpassingen in de Rijksvergoeding. Het besluit wordt gemeld aan de 
Artikel 12-inspecteur en is onder voorbehoud van goedkeuring door de inspecteur en de 
provincie Zeeland. 

1117264 - Aanvraag subsidie peutergroep Prokino 
Kinderopvangorganisatie Prokino heeft niet tijdig een subsidieaanvraag ingediend voor 
subsidie voor ouders van de peutergroep die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. De 
aanvraag is te laat, omdat Prokino pas sinds kort een peutergroep draait waarin ook 
voorschoolse of vroegschoolse educatie (VVE) geïndiceerde peuters zitten. Voor het derde 
en vierde dagdeel verzoeken zij subsidie voor de VVE geïndiceerde peuters. Het college 
neemt de aanvraag toch in behandeling met als grondslag “Artikel 13: Zaken waarin deze 
regeling niet voorziet“, waarin het college dan beslist. 

1117338 - Jaarverslag en jaarrekening 2018 Mondia Scholengroep 
De Raad van Toezicht van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren 
(Mondia Scholengroep) heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2018 goedgekeurd en aan 
de gemeente aangeboden. Het jaarverslag en de jaarrekening worden jaarlijks ter 
kennisname aan het college aangeboden. De jaarrekening is voorzien van een 
goedkeurende controleverklaring. De financiële situatie van genoemde stichting kan als goed 
worden aangemerkt. Het college neemt het jaarverslag en de jaarrekening 2018 voor 
kennisgeving aan en legt het voor aan de raad via een raadsinformatiebrief. 

1120767 - Jaarsubsidie Stichting Manteling 
Het aantal mantelzorgers neemt toe en de belasting van mantelzorgers wordt steeds groter. 
Het is daarom belangrijk om steeds te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om mantelzorgers 
te bereiken en te ondersteunen. Op deze manier wordt overbelasting bij deze doelgroep 
zoveel mogelijk voorkomen en hoeft er minder vaak een beroep te worden gedaan op veel 
duurdere professionele hulp. 
Stichting Manteling ontvangt van de drie Walcherse gemeenten structureel subsidie voor o.a. 
de ondersteuning van mantelzorgers. De afgelopen jaren heeft de gemeente Vlissingen door 
middel van een incidentele subsidie aan Stichting Manteling geïnvesteerd in het vernieuwen 
van het aanbod aan mantelzorgers en de inzet op het bereiken van nieuwe doelgroepen. 
Deze aanpak blijkt succesvol en willen we voortzetten door de aanpak onderdeel te laten zijn 
van de structurele jaarsubsidie aan Stichting Manteling. Het college besluit daarom om 
subsidiëring van Stichting Manteling voor de activiteiten gericht op nieuwe doelgroepen en 
moeilijk bereikbare mantelzorgers vanaf 2020 onderdeel te laten zijn van de jaarsubsidie. De 
benodigde € 54.000 wordt gedekt uit het beschikbare budget Ondersteuning en waardering 
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mantelzorg. Het subsidieplafond wordt vanaf 2020 met dit bedrag verhoogd. Het besluit is 
onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland 
als toezichthouder. 

1130589 - Afhandeling motie “Publiciteitsverplichtingen” 
Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad de motie aangenomen om naar buiten toe 
zichtbaar te maken aan welke projecten de gemeente subsidie verleent. Totdat er een 
herziening of vernieuwing van de huidige verordening plaatsvindt, is er bepaald dat er 
standaard een extra regel wordt toegevoegd bij alle beschikkingen. Bij iedere mededeling of 
publicatie over het project of de activiteit (bijvoorbeeld persberichten, website, advertenties, 
flyers en uitnodigingen, etc.) moet duidelijk worden vermeld dat het project of de activiteit 
mede mogelijk wordt gemaakt door gemeente Vlissingen. 

11298859 - Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
Sinds 29 mei 2019 vernietigt de AbRS (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State) 
bestemmingsplannen waarbij rechtstreeks wordt verwezen naar de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS). De AbRS constateert dat aan de PAS een generalistische 
beoordeling van milieueffecten ten grondslag ligt die geen recht doet aan de integrale 
beoordeling die door het Europese Hof wordt verlangd. De gevolgen voor diverse projecten 
zijn verschillend. In afwachting van de aanpassing of vervanging van de PAS zal lokaal 
worden geprobeerd om alle plannen en projecten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. 
Het college informeert de gemeenteraad hierover en stuurt de inventarisatie naar de 
provincie Zeeland. 

1127417- Wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland 
Door een intergemeentelijke werkgroep is een nieuwe aanpak opgesteld voor een goede 
samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. In het verlengde 
hiervan zijn voorstellen gedaan voor het actualiseren van gemeenschappelijke regelingen. 
Aanpassingen die ook aansluiten bij de op 1 januari 2015 in werking getreden wijziging van 
de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hier op volgend is aan de besturen van de 
gemeenschappelijke regelingen gevraagd te komen met voorstellen met betrekking tot het 
aanpassen en het wijzigen van de regelingen. Nu ligt de gewijzigde GR van de GGD 
Zeeland voor. 
Het college stelt de gemeenteraad voor om de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland 
te wijzigen. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op de nota goede samenwerking tussen 
gemeenten en GR'en en de WGR 2015. Na toestemming zal de gemeenschappelijke 
regeling GGD Zeeland worden gewijzigd.  

1117417 - Standpuntbepaling onderwerpen en schaal van Zeeuwse 
Samenwerking Sociaal Domein 
Om een volgende stap te zetten in de Zeeuwse samenwerking Sociaal Domein (ZSSD) 
is een overzicht van onderwerpen van mogelijke samenwerking en de schaal waarop 
opgesteld. 
Daarnaast heeft het college een bijgestelde projectopdracht geschreven voor de volgende 
fase van het project: onderzoek naar de meest passende organisatievorm(en) voor 
uitvoering van taken waarop de gemeenten willen samenwerken. Voorwaarde is dat de 
andere Zeeuwse gemeenten ook instemmen. 
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