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Vastgesteld op 18 september 2018 

1032818 - Vaststelling bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Ketelmakerij’ en 
besluitvorming omgevingsvergunning 86 wooneenheden project Ketelmakerij 
Ten behoeve van de realisering van het project Ketelmakerij in het Scheldekwartier is een 
bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter 
visie gelegen. Op zowel het ontwerpbestemmingsplan als de omgevingsvergunning is één 
zienswijze ontvangen van de gemeente Middelburg. Zij hebben in de zienswijze verzocht om 
de behoefte aan de woningen binnen deze projecten nader toe te lichten. De gemeente 
Vlissingen heeft in een toelichting gemotiveerd aangegeven waarom er behoefte is aan deze 
projecten. Het (gewijzigde) ontwerpbestemmingsplan wordt ter vaststelling aan de raad 
voorgelegd.  
Tevens heeft in het kader van de toegepaste coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van 
de Wet ruimtelijke ordening, de ontwerp-omgevingsvergunning bouwen en tevens het 
ontwerpbesluit hogere waarden i.g. Wet Geluidhinder, ter inzage gelegen. Na vaststelling van 
het bestemmingsplan door de gemeenteraad, kan het college het besluit hogere waarden als 
gevolg van wegverkeerslawaai nemen en de omgevingsvergunning voor het bouwen van 86 
woningen verlenen. Vervolgens staat er voor alle gecoördineerde besluiten voor 
belanghebbenden beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. De Crisis- 
en herstelwet is van toepassing. Zowel het ontwerpbestemmingsplan als de 
omgevingsvergunning worden aangeboden aan de gemeenteraad. 

1034271/1034297 - Verzoek aan gemeenteraad tot afgifte verklaring van geen 
bedenkingen en daarna verlenen omgevingsvergunning afwijken 
bestemmingsplan voor de bouw van 54 woningen op de Broederbandlocatie 
Om de ontwikkeling van het project Broederband in het Scheldekwartier, bestaande uit 54 
wooneenheden, mogelijk te maken, is een omgevingsvergunning vereist om af te wijken van de  
geldende bestemmingsplannen 'De Schelde' en 'Scheldestraat'. Deze is aangevraagd door 
Van den Bruele vastgoed bv. Met van den Bruele is op 31 oktober 2017 een koop- en 
ontwikkelingsovereenkomst gesloten. Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de 
omgevingsvergunning te verlenen. 

1034614 – Contractering Wmo 2019 en verder 
Binnen afzienbare tijd (eind 2018 / begin 2019) eindigen de huidige drie overeenkomsten voor 
Wmo-ondersteuning. Het gaat om de overeenkomsten voor Ambulante Ondersteuning, 
Huishoudelijke Hulp en Dagbesteding. Eerder besloten de drie Walcherse colleges om uit te 
gaan van een integraal inkooptraject voor de genoemde vormen van Wmo-ondersteuning. 
Een projectteam heeft opdracht om de contractering voor 2019 voor te bereiden en uit te 
voeren. Het project is opgedeeld in 2 fasen, evaluatie en contractering. 
In fase 1 heeft evaluatie plaatsgevonden van de huidige overeenkomsten en de output hiervan; 
deze evaluatie liep gelijk op met de evaluatie van de Pentekening. Het projectteam heeft in 
deze fase gesprekken gevoerd met Wmo-raden (Veere en Vlissingen), Adviesraad Sociaal 
Domein (Middelburg), Porthos en dienstverleners. Dit leidde tot een inkoopstrategie die wordt 
toegepast in fase 2 van het project. De opbrengst van fase 2 is een basis- en 
deelovereenkomst met dienstverleners waarin de uitvoering van de Wmo-ondersteuning wordt 
geregeld. 
Hiermee kiezen we voor een aanpak, die aansluit bij inkoop en contractbeheer zoals dat in de 
Oosterschelderegio plaatsvindt. Dit biedt aanknopingspunten om na te gaan waar 
samenwerking mogelijk is met het oog op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid van inkoop en 
contractbeheer. Het college besluit kennis te nemen van de evaluatie van de huidige 
overeenkomsten Wmo Ambulante Ondersteuning en Dagbesteding en de overeenkomst voor 
Ambulante Ondersteuning niet te verlengen, zodat deze eindigt op 31 december 2018 en de te  
Basis- en Deelovereenkomst dagbesteding opzeggen en de betreffen zorgaanbieders te 
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verzoeken hiermee in te stemmen. Het college stemt daarnaast in met de inkoopstrategie. 

1031665 – Begroting 2019 van Orionis Walcheren 
Het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren vraagt de zienswijzen van de Walcherse raden 
over de begroting 2019. Het continueren van de uitvoering van het lopende Plan van Aanpak, 
een niet sluitende meerjarenbegroting en het verzoek van Orionis Walcheren om structurele 
formatie-uitbreiding zijn de belangrijkste mutaties in deze begroting.    
Daarnaast heeft Orionis Walcheren de geactualiseerde en nieuwe ramingen van de 
Rijksvergoeding voor de bijstandslasten verwerkt in deze begroting. Ook komend jaar zijn de 
rijksmiddelen bij lange na niet voldoende voor de dekking van met name de uitkeringen. 
Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de begroting 2019 inclusief de 
inzet van extra middelen ten behoeve van het Plan van Aanpak voor het jaar 2019 onder de 
voorwaarde dat de resultaten van het Plan van Aanpak worden gemonitord en de opbrengst 
t.a.v. de uitstroom wordt getoetst aan de uitgangspunten van het Plan van Aanpak. En 
exclusief de extra middelen van in totaal € 171.459 (Vlissings aandeel) voor de structurele 
uitbreiding van de formatie met 4,9 fte voor de functies op de terreinen van 
accountmanagement, uitstroombevordering en kwetsbare jongeren. Daarnaast om  
niet in te stemmen met de begroting voor de jaren 2020 en verder en niet in te stemmen met 
een reservering t.b.v. frictiekosten die op kunnen treden bij de verkleining van het 
werkleerbedrijf. Het structurele tekort van € 1.605.041 te laten verwerken in de gemeentelijke 
(concept) Programmabegroting 2019-2022. 

1033803 – Jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Zeeland 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) worden aan de 
deelnemende gemeenten ter informatie aangeboden. De jaarstukken 2017 zijn in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRZ van 13 juli 2018 ingebracht en vastgesteld. 
Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling VRZ 2013 legt het college de jaarstukken 
2017 ter informatie voor aan de raad. 

1035861 – Inzet integratie uitkering Beschermd Wonen 
Gemeente Vlissingen is centrumgemeente voor de regio Zeeland voor (o.a.) Beschermd 
Wonen. Dit houdt in dat gemeente Vlissingen verantwoordelijk is voor het beheer van het 
financiële budget dat vanuit het Rijk aan de gemeente Vlissingen hiervoor beschikbaar wordt 
gesteld. Beleidsmatige voorbereiding en afstemming vindt plaats via het 
samenwerkingsverband CZW. In de regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang 
en Veilige opvang, vastgesteld door de gemeenteraad op 31 mei 2018, staat opgenomen dat 
contractering van Beschermd Wonen plaatsvindt op basis van kwaliteit en het jaarlijks door het 
Rijk (in totaal) beschikbaar gestelde macrobudget. Het college heeft besloten de gemeenteraad 
voor te stellen mutaties op de integratie uitkering Beschermd Wonen op voorhand te 
bestemmen voor de financiering van Beschermd Wonen. 

825284 – Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten 
De aantrekkende economie en de (aankomende) vestiging en uitbreiding van grote bedrijven in 
het Sloegebied leiden tot een toenemende vraag naar arbeid. Deze vraag vertaalt zich onder 
andere in een toenemend aantal arbeidsmigranten binnen de gemeente Vlissingen, inclusief de 
vraag naar passende huisvesting voor deze doelgroep. We zullen als regio in de toekomst 
arbeidskrachten van buiten de regio aan ons moeten binden. De huidige situatie vraagt om 
structurele oplossingen voor het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten. Gelet hierop 
stemt het college in met het in deze nota voorgelegde projectplan. Het project resulteert in een 
actueel beleid met bijbehorend uitvoeringsplan, dat handvatten biedt voor de huidige 
huisvestingsvraagstukken rondom arbeidsmigranten. 

1036035 – Besluit noodverordening en bekrachtigen noodverordening ruiming 
Duitse Zeemijn 
Ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden of van rampen of zware ongevallen, dan wel 
voor ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de burgemeester bevoegd alle bevelen te 
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geven die hij ter handhaving van de openbare orde op ter beperking van gevaar nodig acht. De 
burgemeester heeft om die redenen de Noodverordening ruiming Duitse zeemijn vastgesteld 
ten tijde van de ruiming van het aangetroffen explosief in het gebied waarin volgens de 
Explosieven Opruimings Dienst Defensie [EODD] maatregelen moeten worden getroffen. Het 
college stelt de raad voor kennis te nemen van het besluit van de burgemeester om als 
maatregel Noodverordening ruiming Duitse zeemijn vast te stellen overeenkomstig artikel 176 
Gemeentewet. 

840286 – Nadere zienswijze op de voor de Veiligheidsregio Zeeland voorgelegde 
concept-beschikking bedrijfsbrandweer op het voormalige Thermphosterrein 
Van Citters Beheer B.V. heeft als saneerder van het voormalige Thermphosterrein een 
beschikking aangevraagd bij de Veiligheidsregio Zeeland voor bedrijfsbrandweer. Het college 
besluit op basis van het door Van Citters Beheer B.V. ingediende bedrijfsbrandweerrapport en 
het aanvullende addendum een positieve zienswijze te geven op de concept beschikking van 
het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland. 

1031757 – Fonds tekortgemeenten 
Voor 15 september 2018 kunnen gemeenten een aanvraag indienen voor het Fonds 
tekortgemeenten, ook wel genoemd 'de stroppenpot voor Wmo en jeugdhulp'. Onderzocht is of 
de gemeente Vlissingen een beroep op dit fonds zou kunnen doen. Voor het beoordelen van 
de aanvraag zijn door de VNG criteria vastgesteld. Op basis van de vastgestelde criteria zou 
de gemeente Vlissingen niet in aanmerking komen voor het Fonds tekortgemeenten. De 
criteria zorgen voor een onevenredig nadeel voor de centrumgemeente Vlissingen. Het college 
besluit toch een aan vraag in te dienen voor het Fonds tekortgemeenten en hierbij een 
toelichtende brief bij te voegen. 
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