
 

 

     
    

  

          
 

           
      

        
        

          
 

     
       

        
         

 

      
       

       
        

       
          

      
        

       
       

   

    
           

         
            

    
       

      
          

     

       
          

           
         

Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 18 februari 2020 
Vastgesteld op 3 maart 2020 

1170815 - Evaluatiebrief regiegroep themajaar ‘Vlissingen 75 jaar Slag om de 
Schelde’ 
Nu het themajaar 'Vlissingen 75 jaar Slag om de Schelde' is afgelopen heeft de door het 
college ingestelde regiegroep een evaluatieverslag opgeleverd. Het college neemt kennis 
van dit verslag, bedankt de leden van de regiegroep voor hun inzet en spreekt grote 
waardering uit voor de wijze waarop het themajaar vorm en inhoud heeft gekregen. Deze 
waardering spreekt het college ook uit aan iedereen die een aandeel heeft gehad in het 
themajaar. 

1173764 - Ongevraagd advies Wmo-adviesraad inzake huisartsentekort 
De Wmo-adviesraad heeft een ongevraagd advies uitgebracht over het onvoldoende 
beschikbaar zijn van praktijkhoudende huisartsen binnen de gemeente Vlissingen. 
Het college neemt kennis van het advies van de Wmo-adviesraad en stuurt een reactie op dit 
advies naar de WMO-adviesraad. 

1173949 - Begeleiding vervolg aanbesteding Scholen Souburg zuid 
De aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw van de twee scholen en gymzaal in 
Souburg zuid is ingetrokken. Daarmee is ook de externe advisering/begeleiding voor deze 
fase beëindigd. Als gevolg hiervan is samen met de schoolbesturen besloten om in een 
offerteronde een adviseur te zoeken voor het nieuwe (nog te kiezen) aanbestedingstraject. 
Het college stelt voor om voor de begeleiding van het vervolg van de aanbesteding Scholen, 
gymzaal Souburg zuid en overige te maken voorbereidingskosten een investeringsbudget 
beschikbaar te stellen van € 70.000. Deze kosten worden gedekt ten laste van het 
investeringsbudget Scholen Souburg zuid van in totaal € 10.663.000. 
Daarnaast stemt het college in met de 3e wijziging College 2020 Begeleiding vervolg 
aanbesteding Scholen Souburg zuid. 

1172608 - Notitie Vught hulp aan Ambon 
Door een groep inwoners uit Vught is een brief geschreven aan burgemeesters van 
gemeenten met een relatief grote Molukse populatie: zoals Assen, Capelle aan den IJssel, 
Vlissingen en Vught om te vragen of ze gezamenlijk in actie willen komen voor hulp aan het 
door aardbevingen getroffen Ambon. 
Het college laat weten dat de gemeente Vlissingen al financiële ondersteuning heeft 
gegeven voor hulp op Ambon. Bovendien is de Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon 
druk bezig met het organiseren en coördineren van activiteiten en zien zij geen mogelijkheid 
om meer te doen dan zij nu reeds doen. 

1171615 - Jaarplan 2020 Zorg- en veiligheidshuis Zeeland (ZVHZ) 
Tijdens de bestuursvergadering van 27 november 2019 van het ZVHZ is het jaarplan 2020 
vastgesteld. Het bestuur van het ZVHZ biedt dit jaarplan ter informatie aan. De raad wordt 
middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd met tevens de mededeling dat het ZVHZ in 
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2020 naar een nieuwe locatie in de gemeente Middelburg verhuist. Het jaarplan is digitaal 
beschikbaar via de website van het ZVHZ, www.veiligheidshuiszeeland.nl. 

1169252 - Voordracht lid Raad van Toezicht Mondia Scholengroep 
Het college benoemt op voordracht mevrouw J. de Regt als lid van de Raad van Toezicht. 
De Raad van Toezicht van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren 
is bevoegd gezag van de Mondia Scholengroep. De colleges van de gemeenten Middelburg 
en Vlissingen dienen de leden van de Raad van Toezicht te benoemen. De benoeming vindt 
plaats met ingang van 1 maart 2020 en geldt voor een periode van vier jaar. Ditzelfde 
voorstel is aan het college van de gemeente Middelburg voorgelegd. 

1173367 - Definitieve vaststelling Evenementenkalender 2020 
De voor 2020 aangemelde evenementen zijn opgenomen in de ontwerp-
evenementenkalender 2020. 
Daarnaast is een ontwerp-notitie over de evenementenkalender 2020 gemaakt. De ontwerp-
notitie en de ontwerp-kalender 2020 hebben ter inzage gelegen van 10 tot en met 31 januari 
2020. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingebracht. Het college stelt daarom de notitie 
evenementenkalender 2020 en de bijbehorende evenementenkalender 2020 definitief vast, 
met daarbij de bereikbaarheid en toegankelijkheid van evenementen als aandachtspunt. 

1175249 - 1e wijzigingsverordening OZB Vlissingen 2020 
In december 2019 is de verordening onroerende- zaakbelastingen (OZB) vastgesteld met 
tarieven gebaseerd op 150% van het landelijke gemiddelde. Dit is gebeurd vooruitlopend op 
de te ontvangen beschikking van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin dit 
percentage wordt teruggebracht naar 140%. Na het ontvangen van de beschikking in januari 
2020 heeft de raad vervolgens op 30 januari 2020 besloten de tarieven te verlagen naar 
140%. Bij dit besluit was een nieuwe integrale verordening toegevoegd. 
Deze unieke situatie (achteraf de tarieven verlagen na de peildatum van 1 januari 2020) 
maakte dat de Samenwerking Belastingen recent nader juridisch advies heeft ingewonnen 
of, voor een sluitend geregeld overgangsrecht, het met deze nieuwe integrale verordening 
afdoende geregeld was. 
Uit dit advies kwam naar voren dat het een wijzigingsverordening had moeten zijn. Om deze 
reden wordt nu alsnog voorgesteld een wijzigingsverordening vast te stellen. De verordening 
die in december is vastgesteld blijft in dit scenario van kracht en met het vaststellen van de 
wijzigingsverordening worden alleen de tarieven verlaagd en is het overgangsrecht sluitend 
geregeld. 
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