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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 12 
november 2019 
Vastgesteld op 19 november 2019 

1147327 - Bezwaar tegen beschikkingen BUIG definitief 2019 en voorlopig 2020 
Van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de beschikkingen ontvangen 
voor de vaststelling van de definitieve uitkering BUIG 2019 (gebundelde budgetten) en de 
voorlopige uitkering BUIG 2020. Deze beschikkingen zijn, net als die over de voorgaande 
jaren, gebaseerd op uitgangspunten en verdeelmodellen waar wij reeds bezwaar en beroep 
tegen hebben aangetekend. Naar onze mening heeft Vlissingen op basis van deze 
uitgangspunten te weinig aan rijksvergoedingen ontvangen. Het college besluit pro forma 
bezwaar in te dienen tegen de beschikking definitieve uitkering BUIG 2019 en tegen de 
beschikking voorlopige uitkering BUIG 2020. 

1141714 - Hulp aan Ambon na aardbeving 
Ambon is op 26 september 2019 hevig getroffen door een aardbeving en in oktober door 
diverse naschokken. Gezien de stedenband die de gemeente Vlissingen heeft met Ambon, 
heeft de gemeenteraad besloten een financiële bijdrage van € 5000 te geven voor hulp in dit 
gebied via de Stichting Samenwerking Vlissingen - Ambon. Dit bedrag is op vrijdag 9 
november door middel van een cheque overhandigd door wethouder Vader. 

1145189 - Aanpassen betaald parkeerregime binnenstad Vlissingen 
kerstperiode 2019 
Net als voorgaande jaren wordt in (een deel van) de kerstvakantie 2019 (van zaterdag 21 
december 2019 tot en met woensdag 1 januari 2020) het betaald parkeerregime aangepast. 
De reden is preventief, zodat de parkeerautomaten op straat fysiek kunnen worden 
afgesloten. Dit voorkomt het eventueel vernielen van de automaten tijdens oud en nieuw. 
Bijkomend voordeel is dat deze maatregel meer bezoekers trekt naar de binnenstad van 
Vlissingen. In genoemde periode wordt het parkeren op het maaiveld gratis en in de 
parkeergarages betalen de bezoekers overdag € 1,- per uur. 

1140364 - Verlenging ondersteuning 155 Help een bedrijf van IMK in 2020 
In 2018 maakte de gemeente voor het eerst (gratis) gebruik van de diensten van ‘155 help 
een bedrijf’. De gemeente heeft vervolgens in 2019 een betaalde 
dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Doel is om ondernemers in de problemen door te 
verwijzen, zodat ze goed worden geholpen. Uit de evaluatie van het IMK (uitvoerder 155) 
blijkt dat er meer ondernemers dan in 2018 zijn geholpen (voortijdig gestopt, gered van 
faillissement of doorgestart met hulp). Daarom besluit het college om door te gaan met 
dezelfde dienstverlening in 2020. Dat kost in 2020 € 0,03 per inwoner  
(€ 1.335, ex btw, bij ca. 44.500 inwoners per 1 januari 2020). Het college besluit daarom om 
deze overeenkomst met één jaar te verlengen tot eind 2020. 

1146466 - Onttrekking aan de openbaarheid van de Oosterhavenweg na 
inspraakprocedure 
Voor een goed functionerende Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne verzoeken Defensie 
en North Sea Port een gedeelte van de Oosterhavenweg aan de openbaarheid te 
onttrekken. Het betreft het gedeelte tussen het voormalig Olau-terrein en de voormalige 
Marinekazerne. Met belanghebbenden is door Defensie en North Sea Port overeenstemming 
bereikt over deze onttrekking. Het ontwerpbesluit voor het onttrekken aan de openbaarheid 
van een gedeelte van de Oosterhavenweg heeft 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn 
geen inspraakreacties binnengekomen. Het college stelt de raad voor over te gaan tot het 
onttrekken van een gedeelte van de Oosterhavenweg. 



2 
 

1148363 - Verordening OZB 2020, Parkeerbelasting 2020 en Toeristenbelasting 
2020 
Het college stelt de raad voor de verordening OZB 2020 vast te stellen. De tarieven van de 
OZB worden vastgesteld op basis van 150% van het landelijk gemiddelde. Indien uit de 
beschikking over het Artikel 12-rapport 2017/2018 een gemiddelde OZB van 140% blijkt, 
wordt voorgesteld om de tarieven te verlagen naar 140% van het landelijk gemiddelde in de 
eerstvolgende raadsvergadering. Het opleggen van de aanslagen vindt plaats na dit laatste 
besluit. Het structurele nadeel op de opbrengsten OZB vanaf 2020 worden meegenomen in 
de 1e bestuursrapportage 2020. Daarnaast stelt het college de raad voor om de verordening 
Parkeerbelasting 2020, het betaald Parkeergebied 2020 en de verordening 
Toeristenbelasting 2020 vast te stellen. 

1139016 - Kostenontwikkeling Wmo en jeugdhulp 1e halfjaar 2019  
Over het 1e halfjaar 2019 zijn de uitgaven voor de Wmo en jeugdhulp geanalyseerd. Naar 
aanleiding van een doorrekening voor heel 2019 wordt een tekort verwacht van € 530.000 
ten opzichte van de bij de 1e bestuursrapportage bijgestelde begroting 2019. Het tekort is bij 
de 2e bestuursrapportage bijgeraamd en voorgelegd aan de Artikel 12-Inspecteur. 

1128492 - Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2018 
De commissie bezwaarschriften heeft een jaarverslag 2018 aan het college, de 
burgemeester en de gemeenteraad aangeboden. In het jaarverslag doet de commissie 
verslag van het aantal behandelde bezwaarschriften, de behandeltermijnen en de uitkomst 
van de bezwaarschriftenprocedure. Verder geeft de commissie bezwaarschriften haar 
conclusies en aanbevelingen, zoals het streven naar een tijdige besluitvorming op alle 
bezwaarschriften, waarbij voor het jaar 2020 als minimum doelstelling geldt dat 90% van de 
beslissingen op bezwaar tijdig moet worden genomen. Het college neemt de aanbevelingen 
van de commissie over. 
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