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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W  
11 december 2018 
Vastgesteld op 18 december 2018 

1058060 – Draaiboek jaarwisseling 2018-2019 
Elke jaarwisseling wordt een integraal draaiboek samengesteld waar alle uitvoerende 
afspraken in vermeld staan. Ook dit jaar is er een draaiboek waarin extra aandacht is voor de 
aanpak in het Middengebied. Het college neemt kennis van de aanpak jaarwisseling 2018 – 
2019 en stelt de raadsinformatiebrief jaarwisseling vast. 

1056320 – Huisvesting Team Stadsbeheer Vlissingen 
Team Stadsbeheer is nu op meerdere locaties gehuisvest. De locatie Edisonweg is sterk 
verouderd, kent zeer veel achterstallig onderhoud, voldoet niet aan regelgeving en past slecht 
binnen de Kenniswerf. Handhaven van die locatie is geen optie. Alles overbrengen naar de 
Vredehoflaan evenmin. Het college besluit kennis te nemen van het advies "Huisvesting Team 
Stadsbeheer Vlissingen" en besluit om een locatieonderzoek uit te voeren en een 
businesscase op te stellen voor een passende accommodatie voor de samen te voegen 
buitendiensten van Team Stadsbeheer. 

1055218  - Dienstverleningsovereenkomst 2019 gemeente Vlissingen- RUD Zeeland 
De RUD-Zeeland voert namens de gemeente Vlissingen taken uit op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Wet algemene 
bepalingen Omgevingsrecht [Wabo] en de Wet Milieubeheer. Voor een rechtmatige uitvoering 
in 2019 is een dienstverleningsovereenkomst [hierna: DVO] nodig. De DVO is ook nodig om tot 
afrekening van de dienstverlening over te kunnen gaan. In de DVO zijn afspraken opgenomen 
over onder andere relatiebeheer, kwaliteit en de leveringstermijnen. Het college besluit  de 
dienstverleningsovereenkomst 2019 met de RUD-Zeeland te sluiten. 

1055229 – Programmabegroting CZW-bureau 2019 
De stuurgroep CZW legt de programmabegroting CZW-bureau 2019 ter besluitvorming voor. 
Het college stelt de programmabegroting CZW-bureau 2019 vast en informeert de 
gemeenteraad hierover door middel van een raadsinformatiebrief. 

1055662 – Aangepast parkeerregime bezoekers binnenstad in kerstvakantie 2018 
Net als voorgaande jaren wordt in de laatste week van het jaar 2018 (van zaterdag 22 
december 2018 tot en met dinsdag 1 januari 2019) het betaald parkeerregime aangepast om 
zo meer bezoekers naar de binnenstad van Vlissingen te trekken. In genoemde periode wordt 
het parkeren op het maaiveld gratis en in de parkeergarages betalen de bezoekers overdag € 
1,- per uur. 

1055777 – Incidentele subsidie mantelzorgwaardering 
Het aantal mantelzorgers neemt toe. De gemeente wil projecten stimuleren die mantelzorgers 
preventief ondersteunen bij hun mantelzorgtaak. Stichting Manteling heeft een incidentele 
subsidieaanvraag gedaan voor activiteiten. Het college besluit in 2019 Stichting Manteling 
incidenteel te subsidiëren voor de activiteiten netwerkcoach, vriendenkring, Extra 
ondersteuning mantelzorgers en Maatje voor jou! voor het bedrag van € 55.098 en dit te 
dekken via het beschikbare budget mantelzorgwaardering. 

1057783 – Ontwerp-wijzigingplan vergroten perceel basisschool De VSV 
Basisschool De Vlissingse Schoolvereniging (hierna: De VSV) is van plan om een gedeelte van 
het perceel Govert Flincklaan 5 aan te kopen van de huidige eigenaar ME Vastgoed, ten 
behoeve van het vergroten van het schoolplein en het eventueel accommoderen van een 
kinderdagverblijf. Het betreffende perceelgedeelte grenst aan het perceel van De VSV en heeft 
een oppervlakte van 915 m2. De bestemming van het betreffende perceelgedeelte dient 
hiervoor gewijzigd te worden. Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan 
'eerste wijzigingsplan, Sportparken en Tuin van Vlissingen' voor het betrekken van het perceel 
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kadastraal bekend Vlissingen, sectie H, nummer 3997 bij het perceel van basisschool De 
Vlissingse Schoolvereniging (Govert Flincklaan 1) en brengt het ontwerp-wijzigingsplan in 
procedure. 

1058706 – Biedingen 2019 van corporatie l’escaut en Zeeuwland op de 
Prestatieafspraken 
In het kader van de nieuwe Woningwet hebben de woningbouwcorporaties l'escaut en 
Zeeuwland een bieding 2019 uitgebracht op de Prestatieafspraken 2016-2019. Hierin 
beschrijven zij hun bijdrage aan de uitvoering van het volkshuisvestelijk beleid van de 
gemeente Vlissingen. Tevens bevat het bod de omvang van de hiertoe benodigde 
investeringen en de herfinancieringen voor de aankomende twee jaar waarvoor de gemeente 
als achtervang wordt gevraagd in het kader van het WSW borgingstelsel. Het college stemt in 
met de biedingen 2019 en de achtervang in het jaar 2019 en 2020 aan l'escaut woonservice 
voor € 39,4 mln. aan leningen ten behoeve van investeringen en € 26 mln. aan 
herfinancieringen. 

1053397 – Start planologische procedure realisatie 15 woningen 
Koudekerkseweg/Berlagestraat 
Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling B.V. (hierna: ZVO) wil 14 woningen realiseren op gronden 
van het voormalig tuincentrum Maritima aan de Koudekerkseweg / Berlagestraat. Verder zijn 
de eigenaren van het perceel Berlagestraat 9 van plan om een tweede woning te realiseren op 
hun perceel. Beide ontwikkelingen zijn opgenomen in het voorontwerp-wijzigingsplan.  
Het college besluit in te stemmen met het voorontwerp-wijzigingsplan 'Middengebied, eerste 
planherziening' ten behoeve van de realisatie van 15 grondgebonden woningen aan de 
Koudekerkseweg en Berlagestraat en brengt het voorontwerp-wijzigingsplan in procedure. 

1059315 – Legesverordening 2019 
Uitgangspunt voor alle belastingen en heffingen is dat minimaal de indexatie van 1,5% wordt 
toegepast. Zo ook voor de Legesverordening. De tarieven voor paspoorten, ID kaarten en 
rijbewijzen worden verhoogd in 2019 volgens het maximale wettelijke tarief. 

1055890 – Presentatie Ørsted in de stad 
Windmolenbedrijf Ørsted wil zich in Vlissingen presenteren aan het publiek en hiervoor o.a. in 
de Oranjemolen een info/presentatieruimte inrichten. Het bedrijf schenkt gratis een generator 
(waarmee energie opgewekt kan worden) aan de gemeente als eigenaar van de Oranjemolen. 
Voorgesteld wordt om hiervoor een sponsorovereenkomst af te sluiten tussen Ørsted en de 
gemeente. In de molen is een bouwkundige aanpassing noodzakelijk om de drie functies die 
dan in de molen aanwezig zijn te scheiden. Het gaat hierbij om het molenaarsbedrijf, de WOII-
tentoonstelling van het  MuZEEum en de presentatie van Ørsted,  
Het college besluit een sponsorovereenkomst met het Windmolenbedrijf Ørsted aan te gaan 
voor het gratis ter beschikking stellen van een generator ten behoeve van de Oranjemolen. 
Daarnaast gaan zij akkoord met het uitvoeren van enige bouwkundige aanpassingen in de 
Oranjemolen om de presentaties van Ørsted mogelijk te maken en de totale kosten hiervan tot 
een bedrag van € 4.500 ten laste brengen van het onderhoudsbudget Oranjemolen. 

1050867 – Subsidieplafonds 2019 
Het college besluit de subsidieplafonds 2019 en het subsidieprogramma 2019 vast te stellen. 
Daarnaast besluit het college het afgeven van de beschikkingen 2019 voor Subsidiebedragen  
lager dan € 10.000 te verdagen tot uiterlijk 22 februari 2019. 

1053209 - De verordening OZB 2019 
De opbrengst van de Onroerende zaakbelastingen 2019 is in de Programmabegroting 2019 
vastgesteld op € 13.050.000. Deze opbrengst was gebaseerd op 140% van het landelijke 
gemiddelde.  
De totale OZB opbrengst voor 2019 wordt, op basis van ruim 143% van het landelijk 
gemiddelde benoemd in de beschikking 2016 van het ministerie van binnenlandse zaken, 
geraamd op € 13.386.000. Dit geeft voor 2019, conform het bijzondere voorschrift van de 
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inspecteur art.12 traject, een hogere opbrengst van € 336.000.  
Het college besluit de raad voor te stellen de verordening OZB 2019 vast te stellen en de  
programmabegroting, conform het bijzondere voorschrift van de inspecteur art. 12 traject, te  
wijzigen overeenkomstig de begrotingswijziging met een vermeerdering van de  
opbrengsten OZB voor 2019 met € 336.000. 

1053296 - De verordening Parkeerbelastingen 2019 
De meeste tarieven voor parkeren worden in 2019 niet verhoogd, met uitzondering van het 
parkeren op het parkeerterrein Burgemeester van Woelderenlaan, dit tarief wordt verhoogd 
naar 1,20 per uur, met een maximum van € 6,60 per dag en de tarieven voor vergunning 
parkeren. De tarieven voor vergunning parkeren worden verhoogd met het inflatiepercentage 
1,5. Het college besluit de raad voor te stellen de verordening Parkeerbelastingen 2019 vast te 
stellen. 
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