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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W  
12 maart 2019 
Vastgesteld op 19 maart 2019 

1080258 – Samenwerkingsovereenkomst Overleg Zeeuwse Overheden 
Het college stemt in met de Samenwerkingsconvenant Overleg Zeeuwse Overheden (OZO).  
Het doel van het OZO en de Bestuurlijke Kerngroep is het behartigen van de strategische 
belangen voor Zeeland. Het Organisatieplan Regiobureau Zeeland ondersteunt hierbij. Het 
convenant is getekend op 6 maart 2019 tijdens de debat bijeenkomst van de VZG. 

1078017 – Uitvoeringsplan Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand (Project 
Revitalisering Accommodatiebestand) 
In september 2018 heeft de raad de bestuursopdracht tot revitalisering van het huidige 
accommodatiebestand vastgesteld. De eerste stap die na de bestuursopdracht gezet moet 
worden is de vaststelling van dit uitvoeringsplan door de raad.  
Het Newae-advies van januari 2018 is opgesteld vanuit het perspectief van de accommodaties. 
Nu gaan we in gesprek met alle huidige gebruikers over de (on)mogelijkheden om binnen het 
bestaande beleidskader gebruikers te accommoderen, te komen tot een gerevitaliseerd 
accommodatiebestand en de resterende taakstelling te halen. Hoe, met wie en vanuit welk 
kader is opgenomen in het uitvoeringsplan en het overzicht van relevant beleid.  
Het college stelt de raad voor kennis te nemen van het overzicht van het relevante vigerende 
beleidskader en akkoord te gaan met het uitvoeringsplan. 

1074236 – Evenementenkalender 2019 
Ook in 2019 staat Vlissingen weer bol van de evenementen. Het beleidskader voor 
evenementen ligt vast in de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 (APV) en in het 
Evenementenbeleid. Voor 2019 zijn op dit moment al 272 evenementen aangemeld. Deze 
evenementen zijn opgenomen in de ontwerp-evenementenkalender 2019. Uiteraard staan er 
veel oude bekende evenementen op de kalender, maar ook een paar nieuwe. De ontwerp-
kalender 2019 is besproken en akkoord bevonden door de veiligheidspartners. De nota ligt van 
18 tot en met 31 maart 2019 ter inzage. 

1078373 – Verzoek om gebruikmaking van het Stadhuis in route City Trail Vlissingen op 
31-03-2019 en verzoek aan burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris om mee te 
doen 
Het college werkt graag mee om van de City Trail Vlissingen op 31 maart 2019 weer een groot 
succes te maken. Daarom hebben zij besloten de voorhal en publiekshal van het Stadhuis voor 
de City Trail open te stellen. 

1078997 – Statutenwijziging ZRD 
Het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) is enig aandeelhouder van de 
Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. (ZRD). In juni 2018 is gebleken dat de 1800 aandelen van de 
ZRD, ter waarde van € 1.000 per stuk, slechts voor een bedrag van € 450.000 zijn volgestort. 
Het advies is om de waarde van de aandelen te verlagen. Het college heeft kennis genomen 
van het advies om de waarde van de aandelen van de ZRD in de statuten te verlagen naar € 
250 per stuk en heeft hiermee ingestemd in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) 
O.L.A.Z. op 7 maart 2019. 

 

1022348 – Informatiesysteem afvalinzameling gemeente Vlissingen en de gemeente 
Middelburg 
De gemeenten Vlissingen en Middelburg hebben na een uitgebreid selectietraject ter 
vervanging van het afval informatiesysteem, gekozen om een overeenkomst af te sluiten met 
PB4All van PieterBas Automatisering. De gemeente Vlissingen treedt hierbij op als 
contractpartner.  
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1077214 – Uitvoering Motie LPV “Waterstof het nieuwe aardgas” 
In de vergadering van de gemeenteraad van Vlissingen van 29 november 2018 is de motie van 
de LPV "Waterstof het nieuwe aardgas" aangenomen. Aan deze motie geeft het college 
uitvoering door het versturen van een brief aan het ministerie van I&W met hierin het verzoek 
beleid te maken dat erop toeziet dat de huidige gasinfrastructuur in Nederland niet wordt 
afgebroken of wordt verwaarloosd. 

1076876 – Verlenging inzet projectleider (incl. ondersteuning) voor 2019 t.b.v. het project 
Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein 
Het college besluit de inhuur van de projectleider Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein 
(incl. ondersteuning) te verlengen voor de periode van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019, 
met de voorwaarde dat de andere Zeeuwse gemeenten ook instemmen. De Vlissingse bijdrage 
bedraagt € 13.323. De VZG wordt hierover geïnformeerd. 

1079949 – Verwijderen en definitief afvoeren dokdeuren en blauwe brug over Het Dok 
RIB 
Medio 2019 wordt gestart met de aanleg van de doorsteek en het kadeherstel van Het Dok bij 
de Jan Weugkade, het Timmerplein en de Peperdijk in het Scheldekwartier. Voordat we 
kunnen starten met het herstel van de kades moet er een explosievenonderzoek in Het Dok en 
bij de kades plaatsvinden. Om dit mogelijk te maken moeten de blauwe brug en de stalen 
dokdeuren in Het Dok verwijderd worden. 
Het verwijderen van de blauwe brug is een uitgangspunt in de ontwikkelingsvisie, die eind 2016 
is vastgesteld door de gemeenteraad. Deze ontwikkelingsvisie zet ook in op het behoud van 
industrieel erfgoed. Met een nieuw aan te leggen oversteek gaat de functie van de blauwe brug 
verloren. Het college stemt in met het verwijderen en definitief afvoeren van de dokdeuren en 
de blauwe brug over Het Dok. 

1079224 – Ontwerp-begroting RUD-Zeeland 2020 
Het college stemt in met de ontwerp-begroting 2020 van de RUD-Zeeland en stelt de 
gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting 2020 van de RUD-
Zeeland. 

1080472 – Benoeming nieuwe leden en voorzitter Wmo-adviesraad Vlissingen 
Het college nodigt de heer J.C.E. Verdonk, de heer A.M. Stroo en mevrouw J.N. van Pelt uit 
om zitting te nemen in de Wmo-adviesraad Vlissingen. Daarnaast wordt de heer A.I. Klaver 
uitgenodigd om als onafhankelijk voorzitter zitting te nemen in de Wmo-adviesraad. 

1072946 – Uitvoering Actieplan Vlissingen, binnenstad aan zee 2022 
De visie Vlissingen, binnenstad aan zee 2022 is in februari 2019 vastgesteld door de 
gemeenteraad. Samen met de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC), inwoners van de 
binnenstad en andere betrokken organisaties stellen we een actieplan op om daarna de 
activiteiten te gaan uitvoeren. Er wordt daarvoor een stichting opgericht. De stichting geeft 
opdracht voor project/procesbegeleiding aan het bureau Janse & Janse uit Goes. Dit bureau 
gaat het actieplan aanjagen en coördineren en helpt met uitvoeren. De gemeente neemt niet 
deel in de stichting zelf, maar sluit wel een samenwerkings-overeenkomst af om een aantal 
afspraken te maken met elkaar. De gemeente verstrekt een startsubsidie van maximaal  
€ 30.000 aan de stichting en kan desgevraagd nog € 15.000 subsidie verlenen voor concrete 
acties uit het actieplan. 

1075694 – Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Vlissingen 2019-2022 
Het college stelt de raad voor het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente Vlissingen voor 
de beleidsperiode 2019-2022 vast te stellen. Onderdeel van het opgestelde veiligheidsbeleid 
vormt een door het college verrichte evaluatie van het Integraal Veiligheidsbeleid van de vorige 
beleidsperiode (2015-2018). Daarnaast is het door het college vastgestelde 
"Coalitieprogramma 2018-2022: "Samen zijn we Vlissingen" als rode draad in het beleid 
opgenomen. 
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1079961 – Deelname prestatieonderzoek winkelgebieden Zeeland en Vlissingen 
De provincie Zeeland, Platform De Nieuwe Winkelstraat, Rabobank en Ik Onderneem! willen 
samen met ondernemers en gemeenten bepalen waar de toekomst voor de economische 
structuur in detailhandel en vrije tijd ligt. Daarom laten we een Vlissings rapport samenstellen 
voor de winkel/horecagebieden van de binnenstad, de Boulevards, Baskensburg en Oost-
Souburg. Met die informatie kunnen we onderbouwd keuzes maken om de (ruimtelijk)-
economische winkel- en horecastructuur te versterken. Dit sluit ook aan bij de opgaven die in 
de Visie Vlissingen, binnenstad aan zee 2022 worden geschetst. De kosten voor het maatwerk 
zijn ad € 7.100 ex btw. 

1085703 – Vaststelling inspraakverantwoording en raadsvoorstel honden op het strand 
Van 28 januari tot en met 25 februari 2019 is het ontwerp-raadsvoorstel over honden op het 
strand onderwerp van inspraak geweest. Er zijn 12 inspraakreacties op het ontwerp-
raadsvoorstel ontvangen. De inspraakreacties zijn opgenomen in een inspraakverantwoording. 
De inspraakreacties geven geen aanleiding tot het aanpassen van het raadsvoorstel. Het 
college stelt de inspraakverantwoording op het ontwerp-raadsvoorstel honden op het strand 
vast en het definitieve raadsvoorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 
Vlissingen 2013. 

1084593 – Akkoord met Ontvlechtingsplan Porthos 
De gemeente Veere heeft door BMC een plan laten opstellen over de ontvlechting van de 
Porthos taken, het ontvlechtingsplan. Dat plan geeft weer wat er moet gebeuren. Er kan nu 
mee worden ingestemd onder de voorwaarde dat de kosten van een VWNW-traject (van werk 
naar werk) beperkt blijven tot € 7.500 per traject. Verder rept het Ontvlechtingsplan alleen van 
een "Sociaal plan" dat door Veere wordt vastgesteld. Daaronder moet ook de 
plaatsingsprocedure worden verstaan en die moet door de drie gezamenlijke colleges worden 
vastgesteld en uitgevoerd. De ambtelijke werkgroep personeel met vertegenwoordigers van 
Veere, Vlissingen en Middelburg heeft een aanvullende tekst opgesteld die aan het 
ontvlechtingsplan wordt toegevoegd. 
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