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2174118 - Steunverlening aan Film by the Sea en Project ‘Frontstad Vlissingen 
door de eeuwen heen’ 
De Stichting Oorlogsjaren wil het oorlogsverleden van Vlissingen meer onder de aandacht 
brengen. Hiervoor is ‘Frontstad Vlissingen, door de eeuwen heen’ opgezet. Het college 
besluit het project ‘Frontstad Vlissingen door de eeuwen heen’ te ondersteunen met een 
eenmalige bijdrage van € 20.000 en een bedrag van € 30.000 te reserveren voor de 
oprichting van het kenniscentrum Slavernijverleden. Daarnaast heeft het bestuur van Film by 
the Sea een extra bijdrage gevraagd  in verband met de druk op de begroting van 2022. Het 
college besluit Film by the Sea € 25.000 te geven. Alle bijdragen komen uit het Steunfonds 
Cultuur Vlissingen. Het resterende budget van het Steunfonds Cultuur Vlissingen van  
€ 36.000 wordt overgeheveld naar 2023. 

2188841 - Raadsinformatiebrief uitvoeringstermijn herinrichting 
Vlissingsestraat 
Het college informeert de raad over de uitvoeringstermijn herinrichting Vlissingsestraat. 
In het tweede deel van 2023 wordt gestart met de planvorming en het voorbereiden van het 
participatietraject. Hiervoor is een voorbereidingskrediet opgenomen in de begroting van 
2023. In 2024 willen wij samen met de omwonenden tot een nieuw wegontwerp komen voor 
de Vlissingsestraat. We hebben hier ruimer de tijd voor gepland, omdat er verschillende 
belangen zijn en de verschillende disciplines hier behoorlijke opgaven hebben. In de eerste 
helft van 2025 is de planning om te starten met de herinrichting. In de tweede helft van 2025 
is de herinrichting naar verwachting afgerond. 

2185966 - Implementatie levensloopfunctie ketenveldnorm Veiligheidsregio 
Zeeland 
De Zeeuwse stuurgroep Wvggz/personen met verward gedrag verzoekt de colleges van 
Zeeland om in te stemmen met de voorgestelde inrichting van de levensloopfunctie 
Ketenveldnorm en bijbehorende financiering in Zeeland voor de periode 2022 tot en met 
2026. Op 4 mei 2021 heeft het college ingestemd met het projectplan voor het inzetten van 
de levensloopregeling (die naar verwachting 1,5 tot 2 jaar duurt) en de financiering ervan 
voor het jaar 2021. De verwachting was dat de opdracht na 2021 verlengd moest worden. Dit 
blijkt nu ook het geval. De implementatie is al in een vergevorderd stadium en de start heeft 
reeds plaatsgevonden in maart 2022. Het college stemt in met de financiering en inrichting 
van de levensloopfunctie. 

2179150 - Stilstandsvoorziening slagschaduw Windpark Joosland en 
windturbine(s) Patronale Solar Nederland B.V. 
Voor het Windpark Joosland op het bedrijfsperceel van C.RO Ports Nederland B.V. in 
Vlissingen-Oost en voor twee windturbines op het terrein van Koninklijke Schelde Groep in 
Vlissingen-Oost, zijn memo’s ontvangen van Bosch & van Rijn. Hierin zijn de 
slagschaduweffecten van de gekozen windturbinetypes inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is de 
benodigde stilstand inzichtelijk gemaakt om te voldoen aan de normen voor slagschaduw op 
woningen van omwonenden. De in de memo’s berekende stilstandsvoorzieningen voldoen 
aan de vastgelegde norm. Het college verleent goedkeuring aan de voorgestelde 
stilstandsvoorzieningen. 
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2186300 - Projectleiding Geweld hoort nergens thuis 
Vanuit het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis hebben de 
centrumgemeenten vrouwenopvang drie jaar lang middelen ontvangen om een regionale 
projectleider aan te stellen die aan de slag ging met de implementatie van dit landelijke 
programma in de regio. Het programma is eind 2021 formeel afgerond en vervlochten in het 
nieuwe programma Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Vanwege een latere 
start in Zeeland zijn de activiteiten van de aangestelde projectleider doorgelopen tot 
september 2022 en zijn er vanwege de latere start nog resterende middelen beschikbaar 
vanuit de DUVO. Er zijn inmiddels via een Specifieke Uitkering (SPUK) extra middelen 
beschikbaar gesteld voor verlenging van de regionale projectleiding. Door met inzet van 
deze middelen het komende jaar een projectleider in te huren wordt verder gewerkt aan 
blijvende kwaliteitsverbetering van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. 

2193343 - Principebesluit tijdelijke huisvesting internationale werknemers 
Damen 
De ondernemingen van de Damen Shipyards Group N.V. die in de gemeente Vlissingen 
actief zijn, zijn per direct op zoek naar huisvesting voor 50 (inter)nationale werknemers tot 
het moment van oplevering van het eerste complex voor huisvesting van (inter)nationale 
werknemers in Vlissingen. Damen heeft een principeverzoek ingediend voor vier locaties. 
Voor alle vier de locaties geldt dat het verzoek niet voldoet aan het bestemmingsplan.  
Het college neemt een positieve grondhouding aan ten aanzien van de locaties oude 
Zeevaartschool (Boulevard Bankert 156) en het tweede gedeelte van de oude 
Zeevaartschool (Boulevard Bankert 154) voor uitsluitend bewoning voor meer dan 4 
maanden, waarbij moet worden voldoen aan enkele voorwaarden. Aan maximaal één van 
deze twee locaties kan uiteindelijk eventueel planologische medewerking worden verleend 
als de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvraagt. 

2147607 - Raadsvoorstel Aanvullend krediet Nieuwbouw stadsbeheer 
Het project nieuwbouw team Stadsbeheer wordt ook geraakt door de sterk stijgende 
bouwkosten. Daarnaast is vastgesteld dat de initiële raming op een aantal onderdelen te 
optimistisch was. Tevens is er een tegenvaller in relatie tot de grond. Dit alles vergt een forse 
bijstelling van het benodigde krediet. Daartoe doen we een dekkingsvoorstel met onder 
andere de inzet van de verwachte boekwinst van de vrijkomende terreinen van de 
Vredehoflaan. De hogere afvalstoffenheffing door het extra krediet van dit voorstel wordt 
overigens ruimschoots gecompenseerd door de verwachte besparing van het nieuwe 
afvalinzamelsysteem. 

2113999 - Grondwaarde perceel groen achter Boulevard Bankert 154 
HZ University of Applied Sciences heeft haar onroerend goed aan Boulevard Bankert 154 
verkocht. Deze locatie is beschikbaar om her te ontwikkelen. Achter Boulevard Bankert 154 
is een perceel gelegen in eigendom van de gemeente Vlissingen dat op basis van de 
Boulevardvisie betrokken wordt bij deze herontwikkeling. Het college neemt de getaxeerde 
waarde van het perceel gelegen aan de stadszijde van Boulevard Bankert 154, zijnde  
€ 350.000 als uitgangspunt bij eventuele verkoop van dit perceel. De getaxeerde waarde is 
gebaseerd op de in de Boulevardsvisie voorziene ruimtelijke ontwikkelpotentie van het 
perceel van Boulevard Bankert 154 en het achtergelegen gemeentelijke perceel. 


	Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 11 oktober 2022
	2174118 - Steunverlening aan Film by the Sea en Project ‘Frontstad Vlissingen door de eeuwen heen’
	2188841 - Raadsinformatiebrief uitvoeringstermijn herinrichting Vlissingsestraat
	2185966 - Implementatie levensloopfunctie ketenveldnorm Veiligheidsregio Zeeland
	2179150 - Stilstandsvoorziening slagschaduw Windpark Joosland en windturbine(s) Patronale Solar Nederland B.V.
	2186300 - Projectleiding Geweld hoort nergens thuis
	2193343 - Principebesluit tijdelijke huisvesting internationale werknemers Damen
	2147607 - Raadsvoorstel Aanvullend krediet Nieuwbouw stadsbeheer
	2113999 - Grondwaarde perceel groen achter Boulevard Bankert 154


