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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 11 
juni 2019 
Vastgesteld op 18 juni 2019 

790674 - Reglement burgerlijke stand Vlissingen 2019 
Door wijziging van wet- en regelgeving, voortschrijdend inzicht en wijziging van beleid dient het 
"Reglement burgerlijke stand Vlissingen 2015" te worden herzien, aangepast en opnieuw te 
worden vastgesteld in: "Reglement burgerlijke stand Vlissingen 2019". Het college stelt het 
Reglement vast. 
 

1102211 - Burgerjaarverslag 2018 
Ieder jaar doet de burgemeester verslag van zijn werkzaamheden in het burgerjaarverslag. 
Over 2018 is er weer een jaarverslag samengesteld. Het interactieve burgerjaarverslag 2018 is 
terug te vinden via: https://gemeente-vlissingen.foleon.com/gemeente-vlissingen/burgerjaarverslag-

2018. 
 

1105049 - Uitvoeringsbegeleiding realisatie Dokbrug en kadeherstel 
Scheldekwartier 
De aanbestedingsprocedures voor het bouwen van een nieuwe Dokbrug en het vernieuwen 
van de kades in het Scheldekwartier zijn gestart. De daadwerkelijke start van de uitvoering van 
deze twee projecten staat gepland voor augustus/september 2019. De uitvoering van de 
projecten gaat ruim een jaar duren. Tijdens de uitvoering van de projecten is het noodzakelijk 
om de uitvoering namens de gemeente te begeleiden. Aangezien er voor deze projecten 
beperkte interne capaciteit en expertise aanwezig is, stemt het college in met het verstrekken 
van een opdracht aan IV-infra voor de uitvoeringsbegeleiding van de Dokbrug en in met het 
verstrekken van een opdracht aan IV-infra voor de uitvoeringsbegeleiding herstel kades 
Scheldekwartier. 
 

1103099 - Addendum dienstverleningsovereenkomst 2019 met RUD-Zeeland 
Door de besluiten van het algemeen bestuur van de RUD-Zeeland van 9 juli 2018 (feitelijk) en 
van 3 december 2018 (financieel) wordt de uitvoering van de wettelijke verplichte asbesttaken 
per 1 juli 2019 overgeheveld naar de RUD-Zeeland. Het gaat hierbij om onontkoombare taken 
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De ingangsdatum is bepaald 
op 1 juli 2019. Elk jaar wordt met de RUD-Zeeland een dienstverleningsovereenkomst 
gesloten. In de huidige versie van 2019 is de uitvoering en de financiering van de asbesttaken 
nog niet opgenomen. Door middel van een addendum wordt deze wijziging in de overeenkomst 
verwerkt. 
 

1100525 – Vaststelling definitieve beleidsregel beoordeling gebruikswijzigingen 
bedrijventerrein Baskensburg Vlissingen 
Ter bestrijding en voorkoming van leegstand van het vastgoed op het bedrijventerrein 
Baskensburg is op verzoek van en in samenspraak met de Vlissingse Bedrijvenclub een 
beleidsregel opgesteld, waaraan initiatieven voor gebruik van bedrijfsgebouwen, die in strijd 
zijn met het geldende bestemmingsplan, worden getoetst. Volgens de in dit document 
geschetste regels wordt planologische medewerking verleend op grond van de zgn. 
'kruimelgevallenregeling' in het Besluit omgevingsrecht. Op de ontwerp-beleidsregel is één 
inspraakreactie binnengekomen. Dit gaf geen aanleiding de inhoud aan te passen. Het college 
stelt daarom de beleidsregel definitief vast. 
 

1107279 – Zeeuwse marsroute nieuwe wet inburgering 
Via Divosa is sinds 2017 een coördinator statushouders aangesteld. Tot eind 2018 was de 
opdracht statushouders (SH) sneller te leiden naar een opleiding of baan. Sinds 1 januari 2019 
is de opdracht door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verandert in 
het ondersteunen van de gemeenten bij de Veranderopgave Inburgering. Dit met het oog op de 
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inwerkingtreding van de nieuwe Inburgeringswet per 1 januari 2021. In het VZG- overleg van 
26 februari 2019 is voorgesteld dat de coördinator samen met de Zeeuwse gemeenten een 
marsroute gaat uitstippelen ter voorbereiding van de nieuwe wet. Het college neemt kennis van 
de memo met daarin de wijze waarop de Zeeuwse gemeenten en Goeree-Overflakkee zich de 
komende 1,5 jaar willen voorbereiden op de nieuwe Inburgeringswet. Daarnaast besluit het 
college aandacht te geven aan bestuurlijke inzet om kleinschalige opvang voor asielzoekers in 
de regio te houden (nu: Goes en Middelburg) en deze in te zetten voor opvang van de 
statushouders die gekoppeld zijn aan Zeeland. 
 

1108639 - Vangnetuitkering Participatiewet 
Over het jaar 2017 komt de gemeente Vlissingen weer in aanmerking voor de vangnetuitkering 
ingevolge de Participatiewet. De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie 
voor tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Voor Vlissingen 
betekent dit een gecumuleerd tekort van meer dan 5%, berekend over alleen de definitief 
toegekende Rijksvergoeding voor het jaar 2018. Het definitieve tekort op de begrote middelen 
voor uitvoering van de Participatiewet bedraagt € 2.881.174. De begrote opbrengst van de 
aanvraag vangnetregeling is € 864.198.  
Het college dient een verzoek in voor de vangnetuitkering Participatiewet over het jaar 2018 
door middel van het ingevulde modelaanvraagformulier voor de vangnetuitkering met daarin: 
- de omvang van het tekort bij de uitvoering van de Participatiewet; 
- de uitgevoerde interne en externe maatregelen om het tekort verder terug te brengen; 
- en het beoogde effect van de genoemde maatregelen; 
Daarnaast verklaart het college afdoende maatregelen getroffen te hebben om de tekorten 
zoveel mogelijk te beperken. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met die verklaring van 
het college. 
 

1109090 - Verzoek tot uitstel aanleveren verantwoordingsinformatie 2018 
Vanwege het later verkrijgen van de beschikking in het kader van Artikel 12 door de 
beheerders van het gemeentefonds, is er naar verwachting geen jaarrekening 2018 met 
verklaring voor de besluitenraad van 27 juni 2019. Om die reden wordt uitstel voor het 
aanleveren van de verantwoordingsinformatie 2018 bij de provincie Zeeland en het Ministerie 
van BZK aangevraagd. 
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