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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 10 mei 2022 
Vastgesteld 17 mei 2022 

2105901 - Festival aan Zee 
Op 28 mei 2022 staat Festival aan Zee gepland op het Badstrand. Een festival met een hip 
karakter gericht op een brede doelgroep. De organisatie beoogt 5000 bezoekers te trekken 
op een afgesloten terrein op het Badstrand. Vlissingen staat bekend als evenementenstad 
en dit wordt postcorona weer opgebouwd. Een aantrekkelijk cultureel klimaat is bevorderlijk 
voor het vestigingsklimaat van studenten, bedrijven en inwoners. Het college neemt 
instemmend kennis van het voornemen van de burgemeester de vergunning te verlenen 
voor Festival aan Zee op het Badstrand. 

2102105 - Vaststellen Evenementenkalender 
Voor 2022 zijn er op dit moment 148 zogenaamde 0-, A-, B- en C-evenementen aangemeld. 
Het college stelt de evenementenkalender 2022 definitief vast. De inzageperiode is 
verstreken en er zijn geen bezwaren binnen gekomen. Ook vanuit de veiligheidspartners zijn 
er geen bezwaren gekomen op de concept-kalender. Voordat vergunningen worden verleend 
moeten de organisatoren alle benodigde stukken (afhankelijk van het niveau van het 
evenement) ingeleverd hebben en moet er een positief advies van de hulpdiensten 
ontvangen zijn. 

2108966 - Extra indexering tarieven looncomponent Wmo 2022 
De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 een motie aangenomen over het 
vrijmaken van voldoende extra financiële middelen voor zorgsalarissen. De VNG heeft 
gemeenten opgeroepen om de looncomponent in de tarieven voor 2022 binnen de Wmo en 
Jeugdwet te verhogen met een extra indexatie van 1,13% bovenop de al geïndexeerde 
tarieven. Het college geeft gehoor aan deze oproep door de tarieven voor de eerste helft van 
2022 voor de basisovereenkomst sociaal domein te verhogen met 1,13%. Daarnaast wordt 
het lumpsum budget voor de tweede helft van 2022 voor de aanvullende zorg binnen de 
Wmo verhoogd met 1,13%. 

2107639 - Inzet Vrijwillig Burger Adviseurs 2021 (VBA) 
Binnen de gemeente Vlissingen zijn er drie VBA-ers actief. In 2021 kregen de coördinatoren 
van de Vrijwillig Burgeradviseurs diverse hulpvragen van inwoners. In totaal waren dit 35 
hulpvragen. Daarnaast hebben de VBA-ers deelgenomen aan diverse cursussen en aan de 
maandelijkse netwerkbijeenkomsten in de wijken, om een netwerk op te bouwen in het 
voorliggend veld in Vlissingen. In deze nota staat een overzicht weergegeven van de 
werkzaamheden in 2021. 

2103718 - Tussenmeting Pilot Opschorting I criterium 
De pilot opschorting I-criterium coffeeshops Vlissingen is op 1 augustus 2021 van start 
gegaan voor de duur van één jaar. Gedurende deze pilot mag iedereen van 18 jaar of ouder 
(dus ook toeristen en arbeidsmigranten) in een van de beide coffeeshops in Vlissingen 
softdrugs kopen. Het onderzoeks- en adviesbureau Breuer & Intraval evalueert de pilot in 
opdracht van de gemeente door het uitvoeren van een nulmeting, tussenmeting en 
eindmeting. 

2101451 - Verwerving t.b.v. ontsluiting Baskensburg-West 
Het college besluit om een klein perceel dat in eigendom is bij Bambini te verwerven voor de 
ontsluiting voor Baskensburg-West. Om Baskensburg-West op de President Rooseveltlaan 
te kunnen aansluiten wordt een nieuwe ontsluiting gerealiseerd tussen Bambini en sporthal 
Baskensburg. Voor de ontsluiting van deze twee functies is er al een kruispunt op de 
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President Rooseveltlaan. Daarnaast besluit het college dat de bruikleenovereenkomst met 
Bambini wordt opgezegd. Sinds 2015 was de middenstrook tussen Bambini en de sporthal 
Baskensburg in gebruik bij Bambini. Met de ontwikkeling van Baskensburg-West wordt deze 
bruikleenovereenkomst beëindigd. 

2093518 - Jaarverslag 2021, Anti Discriminatie Bureau Zeeland 
Elk jaar stelt het Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland) een jaarverslag op van de 
bij hun binnengekomen discriminatiemeldingen. De coronapandemie zorgde opnieuw voor 
een zeer bewogen jaar dat leidde tot verschillende meldingen van discriminatie.  
In 2021 heeft ADB Zeeland 140 meldingen geregistreerd. In totaal betreft het 151 meldingen. 
Ruim 19% van deze meldingen is afkomstig uit de gemeente Vlissingen. Van de drie 
Walcherse gemeenten heeft de gemeente Vlissingen de meeste meldingen. 
Het aantal meldingen dat ADB Zeeland in 2021 ontving, is iets gedaald ten opzichte van het 
aantal meldingen in 2020 (bruto 180), maar is nog altijd hoger dan het aantal meldingen in 
2019 (bruto 113). Dit geldt ook voor Vlissingen. Bij 55 meldingen uit 2021 is geconstateerd 
dat de coronapandemie direct of indirect een rol speelde. 
Het college neemt kennis van dit jaarverslag 2021 en bevestigt dit schriftelijk aan het ADB 
Zeeland. Het jaarverslag wordt naar de gemeenteraad gestuurd. 

2102991 - 1e herziening 2022 grondexploitaties 
Met de Paragraaf grondbeleid 1e herziening 2022 worden het college en de raad 
geïnformeerd over de stand van zaken van de individuele grondexploitaties per 1 januari 
2022. Ook wordt hierin weergegeven wat deze 1e herziening 2022 van de grondexploitaties 
betekent voor de verliesvoorzieningen die getroffen zijn. Met deze herziening zijn alle 
ramingen van kosten en opbrengsten geactualiseerd. Het resultaat van deze herziening 
bedraagt afgerond € 4,8 mln. voordelig. Dit is als volgt opgebouwd: 
- Verlagen verliesvoorziening met € 2,8 mln. 
- Verlagen risicoreservering met € 0,8 mln. 
- Afsluiten grondexploitaties € 0,2 mln. 
- Winstnemingen € 1,0 mln. 
Het bedrag van € 4,8 mln. wordt aan het resultaat van de jaarrekening 2021 toegevoegd. De 
belangrijkste oorzaken van dit resultaat zijn de verlaging van de aanvullende 
risicoreservering in verband met het afzetrisico en de verlaging van de verliesvoorziening als 
gevolg van aanpassing van de renteparameter. Het college besluit de 1e herziening 2022 
van de grondexploitaties aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. 

2112000 - Publicatie onderzoek naar bunker FL 241 bij hotel Britannia en 
afhandeling toezegging aan gemeenteraad 
Naar aanleiding van de toezegging van wethouder Reijnierse aan de gemeenteraad is 
Stichting Bunkerbehoud gevraagd samen met het Zeeuws Archief en de Walcherse 
Archeologische dienst onderzoek te doen naar de historie en belang van bunker FL 241 bij 
Britannia. Dit onderzoek is gepubliceerd in boekvorm en wordt ter kennisname aangeboden 
aan het college en de oude en nieuwe raadsleden. 
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