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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 24 januari 2023 
Vastgesteld 31 januari 2023 

2229716 - Aanvraag bijdrage uit Bommenregeling 2021-2022 
Het college verzoekt de raad, op grond van de Bommenregeling, tot het aanvragen van een 
bijdrage in de kosten voor de opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsresten voor de 
periode van november 2021 tot en met oktober 2022 van in totaal € 239.207,26 (exclusief 
btw) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het college verzoekt 
de raad deze gelden direct ter beschikking te stellen voor budgetten die bedoeld zijn voor het 
doen van de uitgaven in het kader van ontplofbare oorlogsresten, zodra de bijdrage wordt 
ontvangen via het gemeentefonds.  
De raad wordt door het college verzocht akkoord te gaan met het voorstel onder voorbehoud 
van goedkeuring door de Artikel 12- inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als 
toezichthouder. 

2172324 - Toerisme en leefbaarheid in balans; afwegingskader 
verblijfsaccommodaties Vlissingen 
Op 26 november 2020 heeft de gemeenteraad van Vlissingen de Toeristische Visie van de 
gemeente Vlissingen 2030 vastgesteld. In deze visie is naar aanleiding van opmerkingen van 
inwoners en vanuit de raad opgenomen dat de gemeente richtlijnen formuleert waarlangs de 
kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties alsmede de impact op de leefbaarheid van de 
buurt getoetst kan worden. Bij nieuw aanbod wordt hieraan getoetst. Doel is om 
verblijfstoerisme en leefbaarheid in balans te houden.  
Het college stelt nu het Afwegingskader verblijfsaccommodaties Vlissingen vast. Het 
afwegingskader is een hulpmiddel om de balans te borgen bij de komst van nieuwe 
verblijfsaccommodaties en de leefbaarheid van de buurt. Het afwegingskader is beschikbaar 
voor initiatiefnemers via de website van de gemeente Vlissingen. 

2242065 - Locatiekeuze islamitische basisschool Iqra 
De Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) te Breda, heeft een aanvraag ingediend 
voor huisvesting van een basisschool. De naam van deze school is Ibs Iqra. Op basis van 
deze aanvraag en de wettelijke zorgplicht onderwijshuisvesting heeft een 
haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar de best passende locatie voor de nieuwe 
school. Het college neemt het principebesluit om onderwijsruimte aan te bieden in de 
bestaande brede school De Combinatie in het Middengebied. 
Definitieve besluitvorming vindt plaats bij de vaststelling van het programma voorzieningen 
huisvesting onderwijs 2023. Het college besluit hierover in maart 2023. Voorafgaand hieraan 
is er het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) waarin dit wordt besproken met de 
besturen van de in Vlissingen gevestigde scholen voor primair onderwijs. Dit is een 
verplichte stap in de verordening om schoolbesturen hun zienswijze te kunnen laten geven 
(op ‘gehonoreerde of juist afgewezen’ aanvragen). 

2242043 - Vaststelling spreidingsplan locaties inzamelvoorzieningen gft-afval- 
Rubenslaan & Pablo Picassoplein 
Het college wil het aantal inzamelvoorzieningen voor gft-afval in de gemeente Vlissingen 
uitbreiden. Op 14 november 2022 heeft het college het ontwerp-spreidingsplan vastgesteld. 
Hierin staat een voorstel voor twee gft-inzamelvoorzieningen in de Rubenslaan en het Pablo 
Picassoplein. Het ontwerp-spreidingsplan is daarna vrijgegeven voor inspraak. De 
ingediende zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging in het ontwerp-spreidingsplan.  
Het college stelt daarom het spreidingsplan voor de Rubenslaan en Pablo Picassoplein vast 
volgens de ‘Procedure plaatsen inzamelvoorzieningen en opstellocaties voor 
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inzamelmiddelen’ uit het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022, voor 
deze twee inzamelvoorzieningen. 

2241241 - Tijdelijke afspraken over het opdrachtgeverschap en de bekostiging 
van beschermd wonen en aanbestedingsstrategie beschermd wonen 
Het huidige contract beschermd wonen loopt af op 1 januari 2024. Het is niet (meer) mogelijk 
om dit contract te verlengen. Dit betekent dat er opnieuw moet worden aanbesteed om de 
continuïteit in zorg per 1 januari 2024 te kunnen garanderen. Op dat moment is er nog geen 
nieuwe governance ingericht, terwijl er wel een aanbestedende en opdrachtgevende partij 
moet zijn.  
Gelet op het feit dat ervan moet worden uitgegaan dat de financiële doordecentralisatie per 1 
januari 2024 van start gaat, moeten er afspraken worden gemaakt over invulling van het 
opdrachtgeverschap en de daaraan verbonden financiële risico’s en verantwoordelijkheden. 
Meer concreet gaat het daarbij om afspraken over de wijze waarop de 13 gemeenten willen 
omgaan met een eventueel overschot alsmede over afspraken die borgen dat de gemeenten 
gezamenlijk bijdragen in een onverhoopt tekort. 

2242452 - Verlenging contracten routevervoer 
De contracten met vervoersbedrijven Noot en AMZ voor het verzorgen van het 
leerlingenvervoer lopen tot 1 augustus 2023. Beide contracten kennen nog twee 
verlengingsopties van één jaar.  
Het college besluit beide contracten met één jaar te verlengen en stuurt de Wmo-adviesraad 
een antwoord op zijn advies hierover. 

2240839 - Verlenging inhuur contractmanager beschermd wonen vanaf 1 
januari tot en met 30 juni 2023 
De inhuur van de contractmanager beschermd wonen loopt af per 1 januari 2023. Het 
contract is al eerder verlengd voor de periode 1 januari tot 1 oktober 2022 en van 1 oktober 
tot en met 31 december 2022. Het college besluit het contract nogmaals te verlengen voor 
de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2023.  
Op dit moment kunnen we vanwege de ontwikkelingen rondom de governance beschermd 
wonen nog niet overzien wanneer er een contractmanager in vaste dienst kan worden 
verworven. 

2242296 - Vaststelling Visie Spuikom met ondergeschikte wijzigingen 
Het college stemt in met de op ondergeschikte onderdelen bijgestelde Visie Spuikom en de 
tekstuele wijziging ten behoeve van de leesbaarheid van het onderdeel 'wat mag het kosten' 
in het raadsvoorstel 'Visie Spuikom vaststelling herijkte gebiedsvisie'. 

2242353 - Motie ‘Milieustraat dichtbij’; Principebesluit regionalisering 
milieustraten Zeeland 
Op 15 december 2022 stemde de gemeenteraad van Vlissingen in met het voorstel van het 
dagelijks bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering 
Zeeland (GR O.L.A.Z.), inclusief de voor de gemeente Vlissingen relevante 
aandachtspunten. Dit voorstel betreft het principe van regionale spreiding van milieustraten 
in Zeeland, zoals bedoeld in het rapport van Royal Haskoning DHV. Ook ging de raad 
akkoord met het uitvoeren van nader onderzoek en met de uitwerking van regionale 
spreiding, als basis voor definitieve besluitvorming.  
Tijdens de raadsvergadering werd tevens de motie van de Lokale Partij Vlissingen (LPV) 
aangenomen. Daarin werd gesteld dat het college haar uiterste best moet doen om de 
toekomstige milieustraat in Vlissingen te krijgen, of zo dicht mogelijk bij Vlissingen aan de 
westzijde van het kanaal te krijgen. Het college stemt ermee in om na het onderzoek, binnen 
zijn mogelijkheden, invulling te geven aan de motie ‘Milieustraat dichtbij’ van de LPV. 
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