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Vastgesteld op 19 februari 2019 

1068703 - Aanvullende structurele subsidie aan Humanitas Thuisadministratie  
Humanitas Zeeland ontvangt sinds enkele jaren een structurele subsidie voor de uitvoering van 
de Thuisadministratie. Op basis van het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 
2016-2020 (ISHV) voeren zij extra specifieke werkzaamheden uit om schuldenproblematiek te 
voorkomen. Het college besluit het subsidieplafond 2019 en 2020 voor de subsidie aan 
Humanitas Zeeland ten behoeve van de Thuisadministratie te verhogen tot een bedrag van in 
totaal € 34.177 (2019). 

1073470 - Vaststellen eerste wijzigingsplan, Sportparken en Tuin van Vlissingen 
Het college heeft op 11 december 2018 besloten het ontwerp-wijzigingsplan Sportparken en 
Tuin van Vlissingen eerste planwijziging in procedure te brengen. Het ontwerp-wijzigingsplan 
voorziet in het vergroten van het perceel van basisschool De Vlissingse Schoolvereniging 
(hierna: De VSV). Het ontwerp-wijzigingsplan en het ontwerpbesluit tot het vaststellen van het 
wijzigingsplan hebben gedurende zes weken (vanaf 20 december 2018 t/m 30 januari 2019) ter 
visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het college besluit daarom het ontwerp-
wijzigingsplan eerste wijzigingsplan, Sportparken en Tuin van Vlissingen ongewijzigd vast te 
stellen. 

1063372 - Voortzetting pilotperiode Afvalinzameling in proefwijken 
Op 15 november 2016 heeft het college ingestemd met het Plan van Aanpak Afval- en 
Grondstoffenbeleid 2017-2020. Dit Plan van Aanpak is de basis geweest voor de start van een 
proefperiode waarin wordt geëxperimenteerd met uiteenlopende wijkgebonden scenario's op 
het gebied van afvalinzameling en -scheiding, voorafgaand aan definitieve keuzes. Met de 
noodzakelijke aanpassing van de gemeentelijke Afvalstoffenverordening 2005 heeft de raad op 
21 september 2017 de pilots mogelijk gemaakt. De pilots zijn vanaf dat moment 
achtereenvolgend uitgerold, elk voor de duur van één jaar. Op dit moment is deze periode 
verstreken voor de eerste proefwijk. De laatste proef eindigt juni 2019. Pas als alle resultaten 
bekend zijn, kan een advies voor de toekomstige afvalinzameling binnen de gehele gemeente 
voor de raad worden voorbereid. Het college besluit de pilotperiode op het gebied van 
inzameling huishoudelijk afval te verlengen tot het moment waarop het definitieve raadsbesluit 
over het nieuw afval- en grondstoffenbeleid wordt ingevoerd. 

1068972 - Voorstel onderzoek draagvlak toerisme bij inwoners 
De provincie Zeeland heeft het Kenniscentrum Kusttoerisme (KcK) gevraagd een onderzoek te 
doen naar de draagvlak van toerisme in Zeeland. Het Vlissingse college gaat niet in op het 
verzoek van het Kenniscentrum Kusttoerisme voor het participeren in het onderzoek ‘draagvlak 
toerisme bij inwoners’, omdat hieraan vanuit Vlissings perspectief geen behoefte is. Het college 
stelt daarom geen financiële bijdrage ten behoeve van het onderzoek beschikbaar.  
Vanuit Zeeuws belang spreken zij wel de bereidheid uit medewerking te verlenen aan het 
onderzoek en hiertoe binnen de grenzen van de AVG (Algemene verordening 
gegevensbescherming) gegevens aan te willen leveren met het oog op de benodigde 
respondenten voor het KcK-onderzoek. 

1071332 - Opdrachtverstrekking voor het toezicht Wet kinderopvang 2019. 
Het college besluit de GGD Zeeland opdracht te geven tot het uitvoeren van de jaarlijkse 
onderzoeken van in onze gemeente gevestigde kinderdagverblijven, buitenschoolse 
opvanglocaties, gastouderbureau en een aantal nader aangewezen gastouders. 

1072319 - Convenant Keurmerk Veilig Ondernemen Vlissingen Centrum 2019 
In het winkelgebied Vlissingen-centrum gaan de betrokken organisaties: Vlissingse 
Ondernemers Centrale, brandweer, politie en gemeente Vlissingen door met het samenwerken 
in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Doel is het winkelgebied schoon, heel en 
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veilig te maken en/of te houden door samen te werken en een gezamenlijk actieplan uit te 
voeren. Het winkelgebied wint daardoor aan aantrekkingskracht en het ondernemersklimaat 
verbetert. Het college stemt in met de inhoud en ondertekening van het convenant op 27 
februari 2019. Zo spreken de organisaties hun intentie uit om verder te werken aan het Veilig 
Ondernemen in het winkelgebied Vlissingen-centrum. Hiermee behalen we de 4e ster van het 
KVO. 

1072613 - Informerende brief van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland 
over de ontwikkelingen rond de begrotingen 2019 en 2020 
Op 10 januari 2019 heeft het college een brief ontvangen van het algemeen bestuur van de 
Veiligheidsregio Zeeland (hierna: VRZ). Deze brief is ook naar de raad verstuurd. In deze brief 
beschrijft de VRZ een aantal ontwikkelingen binnen de VRZ die een kostenverhogend effect 
hebben. Het college neemt kennis van de brief van de Veiligheidsregio Zeeland van 14 januari 
2019 en houdt rekening met een hogere bijdrage aan de VRZ in voorbereiding van de 
kadernota. Het college verzoekt de VRZ uiterlijk voor 1 april 2019 de financiële consequenties 
voor de gemeente Vlissingen inzichtelijk te maken. 

1059094 - Opdracht uitvoering nemen van faunamaatregelen in verband met 
bouwrijpmaken Scheldewijk 
Begin 2018 is opdracht verleend aan Buijs Eco Consult voor het nemen van faunamaatregelen 
in Scheldewijk. In verband met de komende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van 
Scheldewijk en de start van woningbouw op de Broederbandlocatie, is het noodzakelijk om het 
gebied broedvrij te houden van meeuwen. Daarom is weer aan Buijs Eco Consult offerte 
gevraagd om deze werkzaamheden uit te voeren. In afwijking van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid wordt voorgesteld opdracht te verstrekken aan Buijs Eco Consult voor het 
nemen van faunamaatregelen voor een bedrag van € 104.349,38 en deze kosten ten laste te 
brengen van de grondexploitatie Scheldekwartier. 

1072380 - Interbestuurlijk toezicht in het kader van de Wmo 2015: toegankelijkheid van 
de maatschappelijke opvang 
Op 21 december 2018 ontving de gemeente de brief "Interbestuurlijk toezicht in het kader van 
de Wmo 2015: toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang" van het Ministerie van VWS. 
In deze brief wordt gevraagd om een bestuurlijke reactie op de uitkomsten van het mystery 
guest onderzoek naar de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang (MO). 
Het college neemt kennis van de brief van het Ministerie en reageert op het verzoek middels 
een antwoordbrief. 
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