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2244581 - Afzien van ontwikkeling bouwplot I-plus Scheldekwartier 
Op het Scheldekwartier is als onderdeel van ‘De Touwslagerij’ de realisatie van een 
woontoren in het kanaal voorzien. Echter, bij de nu opgestarte voorbereiding voor de 
marktgang ten behoeve van de ontwikkeling van De Touwslagerij, blijkt de realisatie van die 
woontoren (I-plus) technisch en ruimtelijk te ambitieus en daarmee risicovol. 
Het college besluit daarom om de planvoorbereiding voor de bouwmogelijkheid van deze 
woontoren in het kanaal niet door te zetten en het financieel effect daarvan te verwerken in 
de eerste herziening van de grondexploitatie Scheldekwartier 2023. 

2246485 - Bijdrage archeologische kosten Oranjeplein 
WVO Zorg werkt aan de bouw van een nieuw (woon)zorgcomplex aan het Oranjeplein in 
Oost-Souburg. Op dit moment rest alleen nog de bijdrage aan de archeologische kosten. 
Daarover zijn destijds bij het opstellen van de overeenkomst afspraken gemaakt. De 
gemeente dekt deze kosten van archeologisch onderzoek en het verwijderen van 
archeologische resten vanuit het krediet woningverbetering ouderenhuisvesting. Dit krediet is 
eerder door de raad beschikbaar gesteld en bestemd voor de haalbare ontwikkeling van het 
project Oranjeplein. Het gaat om een bedrag van € 46.972,01. 

2244678 - Zeeuwse Woondeal 
In september 2022 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
alle provincies en gemeenten opgeroepen om de woningbouwproductie te verhogen en te 
versnellen en hierover woondeals te sluiten met het Rijk. Samen met de andere twaalf 
Zeeuwse gemeenten heeft Vlissingen, in nauw overleg met de buurgemeenten Middelburg 
en Veere, aan de provincie haar bijdrage meegedeeld.  
De provincie heeft een woondeal opgesteld met daarin de woningbouwambitie van Zeeland 
voor de komende tien jaar, gerekend vanaf 2022. Voor elke regio, dus ook voor Walcheren, 
is een apart overzicht van de plannen opgenomen in de stukken. Het college neemt hiervan 
kennis en stemt in met deze woondeal. 

2236090 - Programmabegroting CZW-bureau 2023 en 1e begrotingswijziging 
2022 
Het college stelt de eerste begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 (zover 
dit de centrumtaken betreft) van het CZW-bureau vast. Daarnaast stemmen zij in met de 
bijdragen voor de overige taken die het CZW-bureau uitvoert en nemen ze kennis van de 
meerjarenraming 2024 t/m 2026 van de programma’s Maatschappelijke Opvang, Beschermd 
Wonen en Vrouwenopvang. 

2228621 - Aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem 
Het college neemt kennis van een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Meld 
Misdaad Anoniem. De ondertekening vindt plaats in een gezamenlijke sessie met de 
burgemeesters van Vlissingen, Middelburg en Veere.  
Door een samenwerking aan te gaan met Meld Misdaad Anoniem ontvangt de burgemeester 
voortaan signalen over criminaliteit en fraude in Vlissingen van Meld Misdaad Anoniem. Het 
inzicht in deze meldingen versterkt de aanpak van ondermijnende criminaliteit. 

2164722 - Studietoeslag 2022 
Per 1 april 2022 zijn er in de Participatiewet wijzigingen opgenomen rond de Individuele 
Studietoeslag (IST). Door deze wijzigingen is er geen ruimte meer voor een gemeentelijke 
verordening. De Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Vlissingen 2015 is 
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hierdoor van rechtswege komen te vervallen.  
Het college stelt daarom de Beleidsregels studietoeslag gemeente Vlissingen 2022 vast. 

2245992 - Actie-agenda toeristische bestemming 2030 
Medio vorig jaar heeft de (provinciale) toeristische uitvoeringen alliantie (TUA) bestaande uit 
Kenniscentrum Kusttoerisme, Impuls Zeeland en Toeristisch Overleg Zeeland (TOZ), een 
actieagenda gepresenteerd verdeeld over 13 thema’s. Deze actieagenda is gebaseerd op 
Bestemming Zeeland 2030. Gezamenlijk is een prioritering bepaald op basis van urgentie en 
belangrijkheid.  
De gemeente Vlissingen neemt een positieve grondhouding aan, met een financieel 
voorbehoud, om te participeren in twee thema’s van Bestemming Zeeland 2030: ‘Een divers 
aanbod voor een aantrekkelijke en vitale sector’ en ‘Cultuur en toerisme versterken elkaar’. 

2241028 - Aanwijzingsbesluit Stichting SAP 
De Regeling gehandicaptenparkeerkaarten bepaalt dat gehandicaptenparkeerkaarten niet 
worden afgegeven alvorens een geneeskundig onderzoek heeft plaatsgehad met betrekking 
tot de handicap van de aanvrager. Het gemeentelijk gezag kan een deskundige aanwijzen 
voor het verrichten van het geneeskundig onderzoek.  
Het college besluit om Stichting SAP per direct aan te wijzen als externe deskundige. 

2241456 - Aanwijzen standplaatsen / zittingen mobiel stembureau 
Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Zeeland en het Waterschap 
Scheldestromen op 15 maart 2023 wordt een mobiel stembureau ingezet. Hiervoor moeten 
standplaatsen worden aangewezen.  
Het mobiel stembureau gaat een bezoek brengen aan de zorglocaties in Vlissingen en Oost-
Souburg. Daarnaast wordt zitting gehouden in het nieuwe gebouw van Philadelphia aan de 
Kromwegesingel in Oost-Souburg en in de Hogeschool Zeeland. 

2245804 - Reactie nieuwe busconcessie 2025 
Op 10 januari 2023 heeft de provincie het concept Programma van Eisen (PvE) voor de 
aanbesteding van de concessie voor het busvervoer aan het college aangeboden. Het 
college dient een zienswijze in tegen het concept Programma van Eisen voor de 
aanbesteding voor de nieuwe concessie busvervoer. Dit gebeurt met het format 
reactieformulier van de provincie. 
 De zorgen die reeds ambtelijk en bestuurlijk zijn geuit richting de provincie en die zijn 
verwoord in de aangenomen motie van PSR-LPV-VVD-GroenLinks-ChristenUnie worden 
hierin opgenomen. Het verzoek is om de concessie aan te passen om Vlissingen, Oost-
Souburg, Walcheren en de regionale voorzieningen goed bereikbaar te houden. Het college 
informeert de raad hierover via een raadsinformatiebrief. 
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