
 

 

     
    

     

      
             

       
            

         
     

     
 

     
          

        
         
          

         

    
         

       
         

         
     

 
    

       
      

      
      

         
   

        
 

        
 

        
       

       
      

      
  

Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 10 maart 2020 
Vastgesteld op 17 maart 2020 

1175115 - Proloog ZLM tour in Vlissingen 
De organisator van de ZLM tour, Libéma, heeft het voorstel gedaan om de proloog van deze 
wielerronde in Vlissingen te laten plaatsvinden. Deze proloog vindt plaats op woensdag 27 
mei 2020. Het college heeft besloten hier aan mee te werken. Daarnaast heeft het college 
ingestemd met de gevraagde ondersteuning van het evenement en de veiligheids- en 
verkeersmaatregelen die hiervoor nodig zijn. 

1182148 - Voordracht herbenoeming lid raad van toezicht Mondia 
Scholengroep 
De Raad van Toezicht van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, 
bevoegd gezag van de Mondia Scholengroep, draagt de heer F.T. Hiemstra in verband met 
een herbenoeming voor als lid. Op grond van de statuten dienen de colleges van de 
gemeenten Middelburg en Vlissingen de leden van de Raad van Toezicht te benoemen. De 
benoeming vindt plaats met terugwerkende kracht van 1 januari 2020 en geldt voor een 
periode van vier jaar. Het college stemt in met de herbenoeming. 

1184327 - Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen 2020 
Op 1 juli 2013 is het Besluit bodemenergiesystemen in werking getreden. Het besluit bevat 
regels over het installeren en in werking hebben van bodemenergiesystemen. Daarnaast is 
per 1 juli 2018 de Wet Voortgang Energietransitie in werking getreden, waardoor nieuwbouw 
standaard niet meer van een aardgasaansluiting wordt voorzien. De verwachting is dat 
hierdoor meer gebruik gemaakt wordt van bodemenergie voor verwarmen en koelen van 
gebouwen. 
Door het vaststellen van de verordening bodemenergiesystemen en het aanwijzen van 
interferentiegebieden krijgt de gemeente meer mogelijkheden om toe te zien op een juiste 
ondergrondse inrichting van de bodemenergiesystemen. Daarnaast wordt bescherming 
geboden aan de mogelijkheid van grote collectieve, meer efficiënte bodemenergiesystemen. 
Hiermee wordt voorkomen dat kleine snelle initiatieven de grote collectieve meer efficiënte 
bodemenergiesystemen belemmeren. Het bureau IF Technology krijgt de opdracht voor het 
opstellen van bodemenergieplannen voor een zestal aan te wijzen interferentiegebieden, 
voor een bedrag van € 44.600,-. De raad wordt middels een raadsinformatiebrief hierover 
geïnformeerd. 

1174637 - Herordening en afstoting deel kerncollectie moderne beeldende 
kunst 
Voordat de collectie moderne beeldende kunst definitief in beheer wordt gegeven aan het 
MuZEEum zijn alle voorwerpen nog eens goed bekeken en geïnventariseerd. Aan de hand 
van verschillende criteria heeft er een herordening plaatsgevonden. Het college besluit 66 
kunstwerken (meestal beschadigd en dubbel in de collectie aanwezig ) en voornamelijk BKR-
werken (kunstwerken die gemaakt werden onder de Beeldende Kunstenaars Regeling), af te 
stoten. 
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Bij dit proces is gehandeld in de geest en de bedoeling van de geldende wettelijke 
voorschriften die gelden in geval de overheid overgaat tot afstoting/vervreemding van 
kunstwerken. Daarnaast gaat het college akkoord met plaatsing van het kunstwerk van Jan 
Haas in de groene openbare ruimte op de hoek Prins Frederik Hendriklaan/Mauritslaan. 

1181581 - Concept verslag tpo 19 februari 2020 en interne werkafspraken 
artikel 12 
Op 19 februari 2020 heeft er een tripartite overleg (tpo) tussen de gemeente, de provincie 
Zeeland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) plaats 
gevonden in het kader van het Artikel 12-traject. 
Het college neemt kennis van het concept verslag. Daarnaast neemt het college kennis van 
het verslag van het "Overleg Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) -
Ministerie van BZK - gemeente Vlissingen van 12 december 2019" en stelt het college het 
"Memo interne werkafspraken artikel 12" vast. 

1154101 - Vernieuwingsplannen MuZEEum 
Het bestuur van de Stichting Maritiem Museum Zeeland (MMZ) heeft plannen voor 
vernieuwing voor het MuZEEum. Verzoek aan het college is om die plannen financieel te 
ondersteunen d.m.v. een eenmalige bijdrage van € 100.000,-. Het college is bereid het 
gevraagde bedrag te honoreren indien er een financiële dekking is voor dit bedrag. Hiervoor 
wordt nader advies ingewonnen. Daarnaast geeft het college aan het bestuur van het 
MuZEEum aan dat zij graag aandacht willen voor het bevorderen van de laagdrempeligheid 
voor het MuZEEum voor de inwoners van Vlissingen. 

1180075 - Vaststelling bestemmingsplan Galgeweg 9a, Vlissingen 
De gemeenteraad heeft in 2018 besloten medewerking te verlenen aan een procedure om te 
komen tot een nieuwe woning (in plaats van de gedoogde salonwagen) op het perceel 
Galgeweg 9a te Vlissingen in het kader van de 'ruimte voor ruimte' regeling. Inmiddels heeft 
het ontwerp van het bestemmingsplan 'Galgeweg 9a' met ingang van 12 december 2019 
gedurende zes weken (tot en met 22 januari 2020) voor een ieder ter inzage gelegen. 
Daarnaast is de anterieure overeenkomst door partijen ondertekend. 
Nu er gedurende de periode van ter inzagelegging geen zienswijzen zijn ingediend, wordt 
het ontwerpbestemmingsplan aan de raad aangeboden voor een ongewijzigde vaststelling. 

1181030 - Ontwerp-begroting RUD-Zeeland 2021 – indienen zienswijze 
De RUD-Zeeland heeft de ontwerp-begroting 2021 opgesteld. De gemeenteraad is bevoegd 
over deze ontwerp-begroting een zienswijze bij het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland in 
te dienen. In de ontwerp-begroting valt een paar zaken op. Dat is het geval voor wat de 
indexering en de reservevorming betreft. Daarnaast bestaan zorgen over de ontwikkeling 
van schaal voor- en nadelen van de BRZO overdracht. 
Het college stelt daarom de raad voor een negatieve zienswijze te geven op de 
ontwerpbegroting en besluit de gemeenteraad een voorstel te doen om voor de onderdelen 
van de VZG-index, de VZG-reservevorming en de ontwikkeling van schaal voor- en nadelen 
van de BRZO overdracht een zienswijze in te dienen. Het college stelt de bij deze nota 
behorende ontwerp-raadsvoorstel daarvoor vast. 

1175885 - Ambities, uitgangspunten en Plan van Aanpak Grondstoffenbeleid 
2020-2024 
In de periode 2017-2020 is in de gemeente Vlissingen een start gemaakt met het bewust 
maken en motiveren van inwoners om hun afval te scheiden. In een aantal wijken zijn 
diverse vormen van afvalinzameling gedurende een jaar onderzocht. Met als doel inzicht te 
krijgen in de effecten op afvalscheiding, inwonerstevredenheid en kosten. In de vergadering 
van 31 oktober 2019 van de commissie Ruimte zijn verschillende scenario's voor toekomstig 
beleid geschetst. Het college vraagt de raad kennis te nemen van de Ambities en 
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uitgangspunten van het huidig Grondstoffenbeleid en in te stemmen met de voortzetting van 
dit beleid, met dien verstande dat extra kosten voor de burger niet kunnen worden 
uitgesloten. 
Het college vraagt de raad in te stemmen met de vervolgstappen zoals die zijn opgenomen 
in het Plan van Aanpak Grondstoffenbeleid 2020-2024 en de daartoe benodigde middelen 
(krediet van € 80.500 in 2021, € 13.000,- in 2022 en € 11.000,- in 2023 voor de 
investeringen) beschikbaar te stellen. 

1181754 - Jaarplan 2020 Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand 
In april 2019 heeft de raad het uitvoeringsplan Revitalisering gemeentelijk 
accommodatiebestand vast gesteld. De eerste twee stappen zijn afgerond. De uitkomst van 
stap drie, ‘Accommodatieplan per verzorgingsgebied‘ wacht op afronding in samenhang met 
het Strategisch Huisvestingsplan voor de schoolhuisvesting (SHP). Om voortgang te houden 
in het project, is in afwachting van het Accommodatieplan op hoofdlijnen, een jaarplan voor 
2020 opgesteld. De raad wordt op basis van voorliggend raadsvoorstel verzocht hiermee 
akkoord te gaan waarmee in 2020 naar verwachting 12 accommodaties kunnen worden 
afgestoten. 
Uitvoering van dit jaarplan resulteert naar verwachting in een bijdrage aan de taakstelling 
van € 87.600,- en een saldo van de bestemmingsreserve van € 130.930,- met inbegrip van 
het verkoopresultaat van de voormalige schoollocatie aan de Hyacintenlaan. De raad wordt 
verzocht het jaarplan 2020 vast te stellen. 
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