Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst
B&W 20 april, 4 en 11 mei 2021
Vastgesteld 18 mei 2021
1293441 - Geen indexatie boven 0% en korting subsidies Sociaal Domein 20222024
Op 7 oktober 2020 heeft het college, als onderdeel van de voorstellen n.a.v. de
richtinggevende besluiten en opdrachten Plan van Aanpak Artikel 12, besloten om de
mogelijkheid te onderzoeken om geen indexatie toe te passen op de subsidies in het sociaal
domein voor het jaar 2021 en deze subsidies tevens met 10% te korten. Voor het jaar 2021
is dat niet meer mogelijk. Het college besluit om een vooraankondiging te verzenden aan de
subsidierelaties in het sociaal domein over het toepassen van een eenmalige korting van
10% voor de jaren 2022, 2023 en 2024, behalve aan die organisaties gerelateerd aan de
reorganisatie van het voorliggend veld: de buurtteams. De raad wordt voorgesteld om in de
jaren 2022, 2023 en 2024 af te wijken van de VZG-norm voor indexatie van subsidies, voor
zover deze indexatie hoger is dan 0%.

1299095 - Voorlopige gunning leerlingenvervoer
Op 31 juli 2021 lopen de overbruggingsovereenkomsten voor de uitvoering van het
leerlingenvervoer met vervoerders Noot Touringcar Ede B.V. en De Muynck Exploitatie
B.V (AMZ) af. Daarom heeft het college op 19 januari jl. besloten het leerlingenvervoer
samen met de gemeenten Middelburg en Veere opnieuw aan te besteden met als enige
gunningscriterium de prijs. Voor perceel 1 heeft Noot Touringcar Ede B.V. met de laagste
prijs ingeschreven. Voor perceel 2 hadden twee inschrijvers aan dezelfde prijs ingeschreven.
We moesten daarom door middel van loting bepalen aan welke inschrijver we gaan gunnen.
De inschrijver die middels loting gekozen werd, is de inschrijver waar de opdracht voor
perceel 2 aan wordt gegund, namelijk De Muynck Exploitatie B.V.. Het college stemt in met
de voorlopige gunning van de percelen aan deze inschrijvers en gaat over tot definitieve
gunning na het verstrijken van de bezwaartermijn van 20 kalenderdagen.

1301779 - Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Trekdijk
Momenteel ligt het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Trekdijk ter inzage. Dit
bestemmingsplan maakt (gedeeltelijk) de realisatie van een nieuw bedrijventerrein op het
grondgebied van de gemeente Middelburg planologisch mogelijk. Het plan voorziet onder
meer in een directe bedrijfsbestemming met een oppervlakte van 5 hectare. Dit komt
overeen met de vigerende 'Walcherse bedrijventerreinprogrammering 2017-2021'. Op enkele
(ondergeschikte) onderdelen komt het voorontwerpbestemmingsplan niet geheel overeen
met de bedrijventerreinprogrammering. Deze afwijkingen schaden echter geen belangen van
de gemeente Vlissingen. Voorgesteld wordt dan ook om geen vooroverlegreactie toe te
sturen aan het college van de gemeente Middelburg. De raad is hierover geïnformeerd
middels een raadsinformatiebrief.

1290209 - Verordening Starterslening gemeente Vlissingen 2021 en
begrotingswijziging (persbericht beschikbaar)
In maart 2021 is het budget voor startersleningen in Vlissingen uitgeput. Er kunnen geen
nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen tot de gemeenteraad extra budget
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beschikbaar stelt. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om met een begrotingswijziging
€ 300.000 beschikbaar te stellen om in 2021 startersleningen te kunnen blijven verstrekken.
Aanvullend zal in de Kadernota 2022 een afweging worden gemaakt over budget voor de
langere termijn.
In de huidige Verordening Starterslening 2019 wordt de verouderde term
"verwervingskosten" gehanteerd in het toepassingsbereik en dit moet worden aangepast.
Deze aanpassing biedt ook de kans om de voorwaarden voor de aanvraag Starterslening
opnieuw te staven aan ons woonbeleid en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dit
resulteert in een aanpassing van het toepassingsbereik en in het bijzonder het prijssegment.
Voorheen werd hier een maximale koopsom genoemd, maar in de nieuwe verordening wordt
de maximale koopprijs van 60% van de op het moment van aanvragen geldende
kostengrens van NHG gehanteerd. Hierdoor beweegt de maximale koopsom jaarlijks
automatisch mee met de prijsontwikkelingen op de woningmarkt.

1299735 - Raadsinformatiebrief Uitstroom Beschermd wonen en
Maatschappelijke opvang
Op 16 december 2020 werd in de raadsvergadering de vraag aangereikt wat de stand van
zaken is met betrekking tot de ambities voor uitstroom van cliënten uit voorzieningen voor
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het college heeft daarop toegezegd dat er
een raadsinformatiebrief komt over dit onderwerp. In navolging op deze toezegging verstuurt
het college een raadsinformatiebrief aan de raad over de stand van zaken met betrekking tot
de uitstroom uit Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang.

1297579 - Raadsinformatiebrief (RIB) Routekaart Klimaat & Energie
Het college heeft op 16 december 2020 de collegeopdracht ‘Routekaart Klimaat & Energie‘
vastgesteld. In deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over het project en de
samenhang met andere beleidsstukken op het gebied van klimaat en energie benoemd.

1299983 - Financiering Walk-Inn en Doorstroomhuis vanuit
centrumgemeentemiddelen
Op 16 maart 2021 heeft het college de 1e begrotingswijziging 2021 van het CZW-bureau
vastgesteld, met uitzondering van het onderdeel Walk-Inn en Doorstroomhuis. Het college
heeft op 16 maart ook besloten om over de financiering van het Walk-Inn en Doorstroomhuis
van het Leger des Heils in Goes een separaat collegebesluit te nemen na bespreking in de
eerstvolgende stuurgroep CZW.
Het onderwerp is, conform het collegebesluit, besproken in de stuurgroep CZW van 22
maart, met inhoudelijke argumentatie waarom deze voorziening voortaan uit de
centrummiddelen bekostigd zou moeten worden. Het betreft namelijk een regionale
voorziening. Het college besluit om de subsidie voor het Walk-Inn en Doorstroomhuis in
Goes voor 2021 te bekostigen vanuit de centrumgemeentemiddelen en op grond daarvan
het subsidieplafond Maatschappelijke opvang voor 2021 op te hogen met een bedrag van
€ 212.487.

1286024 - Burgerpeiling - Resultaten en acties per wijk
Het onafhankelijk onderzoeksbureau Het PON voerde in 2019-2020 een onderzoek
Burgerpeiling uit. Het bureau selecteerde willekeurig ruim 7.000 adressen uit het
gemeentelijke bevolkingsbestand. In totaal werkten 1.652 inwoners van de gemeente
Vlissingen mee aan het onderzoek. Inwoners van de gemeente Vlissingen gaven een 6,3 als
rapportcijfer voor het werk van de gemeente Vlissingen. Vooral de gemeentelijke
dienstverlening scoort hoger en de relatie tussen inwoners en gemeente is verbeterd.
Daarmee komt de gemeente beter uit de bus dan in 2016. De resultaten van deze
Burgerpeiling zijn in 2020 gepresenteerd aan het college en de directie. Tevens is de
gemeenteraad op de hoogte gebracht van de resultaten.
Aan de hand van de resultaten zijn acties voorgesteld op wijkniveau. De input voor deze
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acties komt uit de verschillende teams. Vervolgens zijn deze voorgelegd en afgestemd met
de betreffende portefeuillehouders.

1289795 - Ondernemerspeiling 2019 - Resultaten en acties
Het onafhankelijk onderzoeksbureau Het PON voerde in 2019 en 2020 een onderzoek
Ondernemerspeiling uit. In totaal werkten bijna 200 ondernemers uit de gemeente Vlissingen
mee aan het onderzoek. De resultaten laten zien dat ondernemers in de gemeente
Vlissingen hogere rapportcijfers geven voor het werk van de gemeente dan in 2016. Vooral
de relatie tussen de gemeente en ondernemers en de dienstverlening komt beter uit de bus.
De resultaten van deze Ondernemerspeiling zijn in 2020 gepresenteerd aan het college en
de directie. Tevens is de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de resultaten. Aan deze
resultaten zijn vervolgens acties opgesteld. De input voor deze acties komt uit de
verschillende teams. Vervolgens zijn deze voorgelegd en afgestemd met de betreffende
portefeuillehouders. Na goedkeuring van de acties richt de gemeente zich de komende tijd
op de uitvoering van de verschillende acties. Bij de uitvoering worden de Vlissingse
Ondernemers Centrale, Actief Ondernemend Souburg, Koninklijke Horeca Nederland,
afdeling Vlissingen en de Vlissingse Bedrijven Club nauw betrokken. Op deze manier zorgt
de gemeente Vlissingen voor een verdere verbetering van de ondersteuning en
dienstverlening aan haar ondernemers.

1301842 - Vaststellen Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda Sociaal Domein
2021-2022
Op 8 juli 2020 is de Ontwikkelagenda Sociaal Domein tot en met het onderdeel
'Doelstellingen' aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft dit vastgesteld.
Hiermee heeft de raad kaders gesteld voor een toekomstbestendig en betaalbaar sociaal
domein. De doelstellingen uit de Ontwikkelagenda zijn vertaald in targets: concrete,
meetbare doelen, die we in het eerste Uitvoeringsprogramma (2021-2022) willen realiseren.
Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad de targets vastgesteld. Daarmee is de
Ontwikkelagenda Sociaal Domein compleet. Voor het eerste Uitvoeringsprogramma
Ontwikkelagenda Sociaal Domein 2021-2022 zijn de targets uitgewerkt in inspanningen en
kritische prestatie indicatoren (KPI's). Deze zijn geclusterd per verandering. Het college stelt
het uitvoeringsprogramma vast en informeert de raad met een raadsinformatiebrief. De
inspanningen uit het Uitvoeringsprogramma 2021-2022 worden uitgevoerd binnen het Plan
van Aanpak Artikel 12 en de reguliere taken van de gemeente.

1299218 - Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Orionis
Het DB van GR Orionis Walcheren heeft een eerste begrotingswijziging 2021 en begroting
2022 Orionis Walcheren met meerjarenraming aangeboden. In dit gebundelde
begrotingsdocument wordt niet alleen een financieel perspectief geschetst, maar zijn door
Orionis ook de kaders uit de door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Orionis
Walcheren 2020-2022 nader uitgewerkt. Daarnaast is de jaarrekening 2020 Orionis
Walcheren overlegd, met een voorstel voor resultaatbestemming. De gemeenteraad wordt
gevraagd haar zienswijze op voorgaande documenten te geven.
De eerste begrotingswijziging 2021 resulteert voor GR Orionis Walcheren in een voordelig
saldo ad. € 1.288.000, zijnde het totaalbedrag van deze begrotingswijziging t.o.v. de primaire
begroting 2021 van Orionis. Het (meerjarig) voordelige saldo voortkomend uit de eerste
begrotingswijziging 2021 Orionis Walcheren en begroting 2022 Orionis Walcheren voor de
gemeente Vlissingen, zijnde voor 2021 = € 785.170, 2022 = € 1.214.662, 2023 = € 1.720.327
en 2024 = € 2.110.979, wordt ten gunste van de gemeentelijke taakstelling op het cluster
inkomen en participatie in het kader van de Artikel 12 procedure geboekt.
Het (meerjarig) saldo t.a.v. specifiek de gemeentelijke inkomens-/draagkrachtregelingen
(bijzondere bijstand en minimaregelingen) voortkomend uit deze eerste begrotingswijziging
2021 Orionis Walcheren en begroting 2022 Orionis Walcheren voor de gemeente Vlissingen,
zijnde het nadelig saldo in 2021 = € 292.760, 2022 = € 293.566, 2023 = € 58.309, komen ten
laste en het voordelig saldo in 2024 = € 158.283 ten gunste van de algemene reserve van de
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gemeente Vlissingen.
Rekening houdend met een nieuw door de GR te vormen bestemmingsreservering voor
vooruit ontvangen uitvoeringskosten Tozo, bedraagt het aandeel van de gemeente
Vlissingen in het positieve jaarrekeningsaldo 2020 van Orionis Walcheren € 1.266.000, dat
ten gunste van de gemeentelijke taakstelling 2021 op het cluster inkomen en participatie in
het kader van de Artikel 12 procedure wordt geboekt.

1299706 - Verzoek stuurgroep Zeeuwse Marketing Organisatie om belang
oprichting Destination Marketing Organisatie voor Zeeland te onderstrepen
In juni 2019 is in het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten (GS) opgenomen dat er een
Destinatie Marketing Organisatie (DMO) gaat komen. VNO-NCW Brabant-Zeeland hebben
dit voornemen onderschreven en hierbij vooral gewezen op de arbeidsmarktproblematiek in
kader van het Zeeuwse vestigingsklimaat (rapport Balkenende). Oorspronkelijk was het de
bedoeling dat de domeinen toerisme en bedrijven de verantwoordelijkheid zouden blijven
van respectievelijk VVVZeeland en Impuls Zeeland. De komst van deze DMO heeft een
extra dimensie gekregen door de opheffing van VVVZeeland eind 2020. Een stuurgroep
ingesteld door de provincie vraagt het college om het belang te onderstrepen van een
gezamenlijke aanpak door de komst van een DMO, de Zeeuws Marketingorganisatie (ZMO).
Ambtelijk is door de provincie geadviseerd in de voorjaarsnota voor de komende jaren een
post voor dit ZMO op te nemen. In de loop van het jaar wordt de gemeente formeel gevraagd
of zij wil participeren in de ZMO. Het college neemt kennis van de voorbereidingen om een
Zeeuwse Marketing Organisatie (ZMO) op te richten op de domeinen wonen, studeren,
werken en verblijven en erkent het belang van de komst van de ZMO voor Zeeland. Het
college geeft de stuurgroep mee dat uitdagingen in de domeinen wonen, studeren, werken
en verblijven regionaal van aard zijn en een regionale aanpak rechtvaardigen. Daarom
adviseert het college aan de stuurgroep om meer focus aan te brengen gecombineerd met
een financiering op basis van een cafetariamodel. Om die reden wordt er in de kadernota
2022 vooralsnog geen post ZMO opgenomen.

1302276 - Uitgangspunten voor Definitief Ontwerp Lange herinrichting Lange
Zelke
De meeste winkelstraten in de binnenstad van Vlissingen zijn al heringericht in de afgelopen
tien jaar. Nu is de Lange Zelke aan de beurt. Zowel vanuit de verouderde uitstraling als ook
vanuit de economisch moeilijke situatie (een toenemende leegstand van winkelpanden) is
een impuls noodzakelijk. In januari 2021 is de overkapping vervroegd gesloopt. Vanwege de
Corona beperkingen (gesloten winkels) kon dit op een veilige en verantwoorde manier.
Tegelijkertijd is hard gewerkt aan de uitgangspunten voor het Definitief Ontwerp (DO) voor
de herinrichting van de Lange Zelke. Op dit moment is er een grove raming van de kosten.
Dit zal bij een verdere uitwerking steeds verfijnder worden. In de uitwerking zijn er
optimalisatievoordelen te realiseren. Verwachting is dat de kosten binnen het taakstellende
budget blijven. Het college stelt de uitgangspunten voor het Definitief Ontwerp herinrichting
Lange Zelke vast.

1302355 - Onderzoek afvalinzamelsystemen Zeeuwse gemeenten- O.L.A.Z.
Het contract van de O.L.A.Z.-gemeenten voor de restafvalverwerking bij afvalverwerker AVR
loopt tot en met 31 december 2022. Vanwege het gunstige verwerkingstarief zal het contract
worden verlengd. Elke gemeente moet een keuze maken of dit met of zonder nascheiden
van het PMD (plastic-, metalen verpakkingen en drankenkartons) uit het restafval is. De
keuze bron- of nascheiding heeft wel gevolgen voor de inzamelsystemen van de individuele
gemeenten.
Vanuit O.L.A.Z. zijn de verschillende inzamelsystemen zoals toegepast bij de Zeeuwse
gemeenten onderzocht door IPR Normag. Het doel is om gemeenten beter inzicht te geven
in de toekomstperspectieven met- en zonder nascheiding van PMD. Hiermee wil O.L.A.Z.
gemeenten ondersteunen bij de keuze voor bron- of nascheiding van PMD uit het restafval.
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De gemeente Vlissingen zal de resultaten van het onderzoek gebruiken voor de keuze bronof nascheiden van het PMD-afval.

1302060 - O.L.A.Z. Jaarrapport 2020, begrotingswijzigingen 2021, begroting
2022
Van O.L.A.Z. zijn de jaarrekening 2020, de 1e en 2e begrotingswijziging 2021 en de
ontwerpbegroting 2022 ontvangen. Gedurende het jaar zijn mede door de coronapandemie
meerdere begrotingswijzigingen ingediend. Uiteindelijk moet op een totaal bedrag van 26,8
miljoen euro slechts een bedrag van € 200.000 worden terugbetaald aan de 13 gemeenten.
Voor de gemeente Vlissingen betreft dit in totaal € 19.671. De 1e en 2e begrotingswijziging
resulteren in een bijstelling van de begroting 2021 van € 59.790 nadelig, waarvan hogere
verwachte opbrengsten papier en karton van € 36.170 en een verhoging van de kosten
(veroorzaakt door aanscherping wet en regelgeving, ziekteverzuim en extra
verkeersregelaars i.v.m. coronamaatregelen) van de milieustraat ad € 95.960. In de
ontwerpbegroting 2022 is de totale gemeentelijke bijdrage € 22.427.000. Verwacht wordt dat
er een negatieve bijstelling van de begroting is van € 60.610 voor jaarschijf 2022. Voor 2023
en 2024 zijn op basis van de O.L.A.Z begroting de kosten structureel doorgerekend.

1299315 - Uitgangspunten Kadernota 2022
De Kadernota 2022 is het startpunt voor de planning & control cyclus voor het jaar 2022. Met
het vaststellen van de Kadernota geeft de gemeenteraad kaders mee aan het college voor
het opstellen van de Programmabegroting 2022. Deze startnotitie Kadernota 2022 heeft als
doel de uitgangspunten, de opzet van de Kadernota en het proces van de Kadernota vast te
stellen. Bij het opstellen van de opzet en de uitgangspunten worden de contextuele factoren,
ontwikkelingen in wet- en regelgeving en beleidsontwikkelingen opgenomen die van invloed
zijn op de Programmabegroting 2022. Ook de fase van uitvoering van het coalitie akkoord
speelt een rol.
De gemeentelijke begroting voor 2022 valt samen met de gemeenteraadsverkiezingen en de
vorming van een nieuw college-akkoord. Doorgaans leidt dit tot een (relatief) beleidsarme
begroting, waarbij het college wel een opdracht voor zichzelf zien om de financiële
huishouding zo goed mogelijk over te dragen aan het volgende college, zonder daarbij nu al
onomkeerbare/ingrijpende besluiten te nemen die doorwerken in de volgende
collegeperiode.

Besluiten 4 mei 2021
1275193 - Opdracht ondersteuning veegdienst 2021
Het sociaal werkbedrijf Dethon is gevraagd om de veegdienst in 2021 in relatie tot de
overlast van hondenpoep te ondersteunen. De werkzaamheden worden op regiebasis
uitgevoerd op basis van de meldingen van burgers. De kosten (richtprijs) € 34.550 per jaar
zijn gedekt uit het budget straatreiniging. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar en
kan maximaal twee keer worden verlengd met een periode van één jaar.

1299383 - Evenementenkalender 2021 - definitieve vaststelling na de inspraak
Op 19 januari 2021 heeft het college de concept-Evenementenkalender 2021 vastgesteld.
De kalender heeft daarna ter inzage gelegen. Er zijn daartegen geen zienswijzen ingediend.
Oorspronkelijk geplande evenementen zijn niet doorgegaan in verband met de
coronamaatregelen. De wijzigingen zijn verwerkt in de definitieve evenementenkalender. Het
college stelt de nota Evenementenkalender 2021 definitief vast.
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1303127 - Beslissing op bezwaar; subsidiebeschikking 2021 GGD Zeeland
(Veilig Thuis)
Het college besluit, overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften, het
bezwaarschrift van GGD Zeeland (Veilig Thuis) ontvankelijk en gegrond te verklaren. Het
college wijzigt de subsidiebeschikking 2021 voor GGD Zeeland en kent voor zowel 2021 als
onder begrotingsvoorbehoud voor 2022 een subsidiebedrag van € 571.600 toe met een
aanvulling op de motivering.

1294286 - Jaarverslag klachten 2020
De klachtencoördinator zendt jaarlijks voor 1 april een verslag van zijn werkzaamheden over
het voorafgaande kalenderjaar aan het college. Het college heeft kennis genomen van het
jaarverslag 2020 van de klachtencoördinator en besloten het jaarverslag door middel van
een raadsinformatiebrief ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad. In het
jaarverslag doet de klachtencoördinator verslag van het aantal klachten. De aanbeveling in
2019 was om duidelijke afspraken te maken wie er verantwoordelijk is voor de communicatie
na behandeling van de melding. Deze aanbeveling geldt nog steeds. Het team Stadsbeheer
is bezig met het vernieuwen van het proces meldingenproces. Omdat het afgelopen jaar een
bijzonder jaar was in verband met de coronamaatregelen, doet de klachtencoördinator
verder geen aanbevelingen.

1304054 - Extra budget voor de inkoop van Beschermd Wonen 2021
Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen die hun leven lang intensieve geestelijke
gezondheidszorg nodig hebben toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarvoor
waren deze mensen dikwijls aangewezen op hulp van gemeenten in de vorm van beschermd
wonen of Wmo-ondersteuning aan huis. In het traject van (her)indiceren en zorgtoewijzing is
vertraging opgelopen. Conform de wet blijven gemeenten verantwoordelijk, totdat de cliënt
een Wlz-indicatie heeft gekregen. Bekend is geworden dat de vertraging bij CIZ en
Zorgkantoor oploopt tot uiterlijk oktober 2021. Om deze reden wordt een extra budget van
€ 4.8 mln beschikbaar gesteld voor de periode april tot en met juni voor de inkoop van
beschermd wonen 2021.

1298911 - Uitbreiding taken op het snijvlak van zorg en veiligheid 2021
De beleidsontwikkeling voor de gemeentelijke taken in het kader van de Wet verplichte ggz
(Wvggz) en de Aanpak personen met verward gedrag wordt in Zeeland gezamenlijk
voorbereid en gecoördineerd door het CZWbureau. In 2021 wordt hier de voorbereiding op
de Ketenveldnorm, levensloopregeling en beveiligde intensieve zorg aan toegevoegd. Dit is
een zorgstandaard voor mensen met ggz- en/of lvb-problematiek (licht verstandelijk
beperking) en/of met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Zij hebben bijkomende
problematiek zoals een verslaving en vertonen daardoor (gevaarlijk) gedrag dat schadelijk is
voor de samenleving.
Een groot deel van de uitvoering van de taken op het snijvlak van zorg en veiligheid vindt
plaats binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. De voorbereiding op de Ketenveldnorm /
aanmeldfase Levensloopfunctie wordt hier aan toegevoegd met ingang van 2021.
Voor een regionaal projectleider is door het minister van J&V een eenmalige subsidie van
max. € 125.000 toegekend. Op basis van het projectopdracht wordt in 2021 een werkwijze
ontwikkeld zodat de samenhang tussen ondersteuning, zorg en veiligheid geborgd is en een
'sluitende aanpak' tot stand komt voor deze hoog-risicogroep. De Stuurgroep Wvggz/
Aanpak personen met verward gedrag is op 28 oktober 2020 akkoord gegaan met de
projectopdracht en met de aanstelling van een projectleider met de toegekende subsidie van
het Ministerie J&V. De projectleider is begin 2021 gestart. Dit collegevoorstel omvat verder
een toelichting op de kosten 2021 voor de Wvggz en aanpalende taken. Dekking vindt plaats
uit rijksbijdrage 2021 Wvggz en de rijksbijdrage 2021 Hoofdlijnenakkoord ggz. Het tekort van
€ 10.134 (en van € 16.386 inclusief de kosten voor de voorbereiding Ketenveldnorm/
levensloopregeling) wordt meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2021.
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1303945 - Opdrachtverlening aan Significant en WFAdvies ten behoeve van het
inkooptraject Beschermd Wonen 2022-2025
De huidige contracten met aanbieders van beschermd wonen lopen af per 1 januari 2022.
In het voorjaar 2021 is de Zeeuwse werkgroep inkoop beschermd wonen (BW) gestart met
het voorbereiden van de inkoop BW voor 2022-2025.Voorgesteld wordt de opdracht voor de
voorbereiding van de aanbesteding BW 2022-2025 te verlenen aan Significant en WFAdvies
voor een bedrag van € 45.172 (€ 29.172 + € 16.000). Het CZWbureau treedt op als
opdrachtgever richting Significant en WFAdvies.
Significant heeft in 2020 de werkgroep ook ondersteund. WFAdvies heeft ervaring met het
vertalen van de transformatieambities BW in inkoopdoelstellingen en is bekend met de
Zeeuwse context voor BW. Dit onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder.

Besluiten 11 mei 2021
1305766 - Voorbereidingsbesluit Scheldekwartier 2021
Tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad een
voorbereidingsbesluit vastgesteld ten behoeve van het plangebied Scheldekwartier. Een
voorbereidingsbesluit vervalt één jaar na de datum van inwerkingtreding. Met het vaststellen
van een voorbereidingsbesluit wordt aangegeven dat een bestemmingsplan in voorbereiding
is. Het geldende voorbereidingsbesluit voor het gebied Scheldekwartier vervalt per 8 juli
2021. Om ruimtelijke sturing te behouden en ongewenste bouwontwikkelingen en
gebruikswijzigingen te voorkomen stelt het college de raad voor opnieuw een
voorbereidingsbesluit voor het plangebied Scheldekwartier vast te stellen.

1295169 - Zienswijze op burgerinitiatief SBBN visie Nollebos
Op 22 januari 2021 heeft de Stichting Behoud en Beheer Nollebos (SBBN) een alternatieve
visie Nollebos aangeboden aan de gemeente Vlissingen. Dit burgerinitiatief zal als apart
agendapunt, maar tijdens dezelfde vergadering als het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark
door de gemeenteraad behandeld worden. Het college heeft een zienswijze geformuleerd op
de visie Nollebos van SBBN. De zienswijze is weergegeven in een raadsinformatiebrief.
Het college concludeert dat er veel overeenkomsten zijn tussen de visie Nollebos van SBBN
en het integraal Streefbeeld Nollebos-Westduinpark, dat op basis van een breed
participatietraject is opgesteld. Verschillen zijn vooral te vinden in de
bebouwingsmogelijkheden voor de ondernemers, het faciliteren van een brede doelgroep en
de hoofdroute door het gebied.

1305563 - Vaststelling bestemmingsplan ‘ Scheldekwartier, Timmerplein’ en
besluitvorming omgevingsvergunning ZeelandToren en C-Dock
Ten behoeve van de realisering van het project Timmerplein in het Scheldekwartier is een
bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter
visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter
(ongewijzigde) vaststelling aan de raad voorgelegd. Tevens heeft de ontwerpomgevingsvergunning bouwen voor de ZeelandToren en C-Dock en tevens het
ontwerpbesluit hogere waarden i.g. Wet Geluidhinder, ter inzage gelegen. Het college besluit
tot het vaststellen van hogere waarden als gevolg van wegverkeerslawaai en industrielawaai
voor het project Timmerplein. Daarnaast besluit het college de omgevingsvergunning voor
het bouwen van de ZeelandToren en C-Dock behorend tot het project 'Timmerplein' te
verlenen na vaststelling van het bestemmingsplan '' Scheldekwartier, Timmerplein''. De raad
wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
Voor alle gecoördineerde besluiten voor belanghebbenden staat beroep open bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak Raad van State. De Crisis- en herstelwet is van toepassing.
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1301495 - Actualiseren verordening Basisregistratie personen (BRP)
De bestaande verordening Basisregistratie personen (Verordening BRP) uit 2014 voldoet
niet meer aan de huidige wet- en regelgeving. Ook is het noodzakelijk om de bijbehorende
bijlagen van de verordening te actualiseren. Daarin bepaalt de gemeente welke interne en
externe gegevensverstrekkingen er kunnen plaatsvinden. Nadere invulling door het college is
hiervoor wenselijk. Het college besluit de raad voor te stellen de 'Verordening
gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlissingen 2021' vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de 'Verordening basisregistratie personen' uit 2014.

1306064 - Raadsinformatiebrief strategische visie
Meer dan tien jaar geleden werd de vorige strategische visie onder de naam Actualisatie
Stadskoers vastgesteld. Deze Stadskoers kwam tot stand in dialoog. Ook nu is het de
bedoeling om in dialoog met stakeholders, zoals onder andere inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en andere overheden, tot een nieuwe strategische visie te
komen. Inmiddels is de eerste versie van de strategische keuzes met de directie, het college
en de gemeenteraad besproken. Het is dan ook tijd voor de tweede participatieronde
'reflectie'. In deze ronde bespreken we de eerste versie van de strategische visie met de
mensen die erover hebben meegedacht. Met als centrale vraag: wat vindt u van deze
keuzes? Dat doen we aan de hand van een uitgeschreven en door het college
goedgekeurde versie van de thema's uit de strategische visie. In deze thema's worden de
strategische keuzes in samenhang gepresenteerd. Het resultaat van de tweede
participatieronde gebruiken we om de strategische keuzes verder aan te scherpen en toe te
werken naar een definitieve versie van de strategische visie. De gemeenteraad is over de
uitgeschreven thema's van de strategische visie en de tweede participatieronde 'reflectie' via
een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

1300489 - 70 jaar Molukkers in Nederland en jubileum stedenband
Het bedrijf Media Luna organiseert dit jaar een door Nederland reizende expositie over 70
jaar Molukkers in Nederland. Het college besluit om de expositie van zes zeecontainers dit
najaar naar Vlissingen te halen, in overleg met de Walcherse gemeenten. Dit sluit mooi aan
bij het feit dat de Stedenband Vlissingen - Ambon dit jaar 25 jaar bestaat. Het college bekijkt
nog op welke wijze dit heugelijke feit dit jaar verder gevierd kan worden. Ook gaat het
college in gesprek met vertegenwoordigers van de Molukse inwoners over 70 jaar Molukkers
in Nederland.

1302308 - Concept strategie en organisatievorm Citymarketing Vlissingen
Vorig jaar zomer is gestart met een participatietraject om te komen tot een gedragen
werkwijze van citymarketing in de gemeente Vlissingen. Dit proces is afgestemd met het
traject voor de strategische visie. Op basis van diverse sessies zowel intern als met
stakeholders en inwoners is dit concept tot stand gekomen. Het voorstel is om dit concept
voor feedback voor te leggen aan de stakeholders en de feedback vervolgens te betrekken
bij de definitieve besluitvorming.

1303225 - Voortzetting Zeeuwse samenwerking energie 2021-2024 eenmalige
extra bijdrage uitvoeringsplan RES 1.0 2021 - 2024
In het OZO Klimaat, Energie en Milieu van 16 september 2020 is ingestemd met het
continueren van de samenwerking op het gebied van energie en met het hiervoor
beschikbaar stellen van middelen. De samenwerking op het gebied van energie is in 2014
gestart. De samenwerking is naar verloop van tijd verbreed tot nagenoeg de hele
energietransitie. Door deze verbreding is de personele capaciteit niet meer toereikend. Voor
het uitvoeren van de huidige taken en het oppakken van nieuwe taken is daarom uitbreiding
nodig, met als gevolg dat daardoor een verhoging van de bijdrage aan de samenwerking
nodig is. Aangezien de Zeeuwse samenwerking op gebied van energie goede resultaten
heeft opgeleverd, zoals de RES 1.0, wordt een voortzetting van de samenwerking als zeer
waardevol geacht. Dit is ook door de bestuurders in het OZO bevestigd. Het college besluit
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de Zeeuwse gemeentelijke samenwerking op het gebied van energie in de periode 2021 tot
en met 2024 voort te zetten. Daarnaast gaan ze akkoord met de hiervoor benodigde
verhoging van de Vlissingse structurele bijdrage met € 16.100 tot € 36.344 per jaar. Ook
gaan ze akkoord met een eenmalige verhoging van de Vlissingse bijdrage in 2021 aan de
RES van € 5.000 zodat dit jaar volledig uitvoering kan worden gegeven aan de
doelstellingen binnen het uitvoeringsplan RES 1.0 2021-2024.
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