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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 12 mei 2020 

Vastgesteld op 19 mei 2020 

1156317 - Uitkomsten behoefte onderzoek woonwagenstandplaatsen 
In opdracht van de gemeente Vlissingen heeft bureau Companen onderzoek gedaan naar de 
behoefte aan woonwagenstandplaatsen in de gemeente. Uit dit behoeftenonderzoek blijkt 
dat de additionele vraag naar woonwagenstandplaatsen voor de komende vijf jaar tussen de 
10 en 13 plaatsen ligt. Rekening houdend met het te verwachten natuurlijke verloop, wordt 
de uitbreidingsbehoefte aan standplaatsen geraamd tussen de 7 en 10 plaatsen in de 
komende vijf jaar.  
Deze resultaten geven het college aanleiding om te gaan zoeken naar manieren waarop 
extra standplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Omdat er geen uitbreidingsmogelijkheden 
zijn van de bestaande locaties, is het nodig om een geschikte locatie te vinden voor een 
nieuw woonwagenpark. Daarnaast worden de resultaten van dit onderzoek en de 
vervolgstappen met de doelgroep en de gemeenteraad gecommuniceerd.  
 

1200546 - Kermis 2020 - vervallenverklaring pachtovereenkomsten 
De regering heeft op 21 april 2020 o.a. besloten de corona-maatregelen voor wat de 
evenementen betreft te verlengen tot 1 september 2020. De jaarlijkse kermis zou gehouden 
worden van 17 tot 26 juli, de nakermis van 26 juli tot 16 augustus. Kermis en nakermis zijn 
evenementen en kunnen nu dus niet doorgaan. De uitgifte van de standplaatsen voor de 
kermis 2020 is inmiddels afgerond. In dat proces zijn pachtovereenkomsten tot stand 
gekomen. De voorbereidende werkzaamheden voor de nakermis 2020 zijn nog niet 
opgestart. 
Door de corona-maatregelen kunnen de pachtovereenkomsten met de kermisexploitanten 
niet nagekomen en uitgevoerd worden. Het college heeft daarom besloten een 
vervallenverklaring van de pachtovereenkomsten voor de kermis 2020 aan de exploitanten te 
verzenden. Dit betekent ook dat de gemeente Vlissingen in 2020 geen kermisuitgaven hoeft 
te doen. Aan de andere kant mist de gemeente Vlissingen de inkomsten uit de pachtover-
eenkomsten.  
 

1201647 - 1198983 – Interne controleplannen  
Het College van B&W heeft het intern controleplan 2020 inclusief planning vastgesteld. Dit 
wordt jaarlijks gedaan. Het intern controleplan 2020 vormt de basis voor de interne controle 
in het kader van de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2020. 
B&W hebben ook kennis genomen van het afronden van het intern controleplan 2019. Dit 
plan is op 2 juli 2019 goedgekeurd door het college B&W. De interne controles zijn 
uitgevoerd. De planning van het interne controle plan 2019 is gerealiseerd 
 

1172892 - Evaluatie jaarwisseling 2019 – 2020 
Voor het derde jaar op rij hebben de hulpdiensten aangeven dat het een rustige jaarwisseling 
in de gemeente Vlissingen was. Er hebben zich geen ernstige incidenten voorgedaan. De 
politie ontving 72 meldingen, ruim de helft minder dan vorig jaar. Er zijn twee 2 
aanhoudingen verricht. De brandweer meldde opvallend veel kleine brandjes 
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(vreugdevuurtjes), waar niet handelend of blussend is op hoeven treden. De brandweer heeft 
dit jaar geen geweld tegen hulpverleners meegemaakt.  
De gemeentelijke handhavers hebben tijdens de jaarwisseling 8 bekeuringen inzake 
vuurwerk, 14 HALT-verwijzingen inzake vuurwerk, 2 HALT-verwijzingen inzake 
alcoholhoudende drank onder 18 jaar, 1 aanhouding minderjarige inzake belediging en 2 x 
een zorgmelding naar het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland, uitgeschreven of gedaan. De 
schade aan gemeentelijke eigendommen bedroeg € 6.730.- Het college heeft kennis 
genomen van de evaluatie en informeert de gemeenteraad per brief. 
 

1201196 - Activeren krediet Oude Veerhavenweg-Prins Hendrikweg 
(Kenniswerf) programma Leefbaarheid 
Op de Kenniswerf wordt gefaseerd toegewerkt naar een volwaardig en uniek stadsdeel. 
Tevens zet de gemeente Vlissingen zich in voor een verkeersveilige, bereikbare en leefbare 
stad. Om dit te bereiken is in de programmabegroting 2020-2023 onder andere budget 
voorzien voor de herinrichting van de Oude Veerhavenweg-Prins Hendrikweg. Dit om de 
verkeerscirculatie te optimaliseren en een aantrekkelijke en verkeersveilige structuur aan te 
leggen voor met name langzaam verkeer.  
Het college heeft besloten het krediet Oude Veerhavenweg-Prins Hendrikweg van € 3,25 
miljoen beschikbaar te stellen. Om de herstructurering van het openbaar gebied op de 
Kenniswerf, met name in de omgeving van de onderwijsinstellingen, een nog grotere impuls 
te geven, wordt er een subsidieaanvraag bij de provincie Zeeland voorbereid en ingediend 
op grond van het Fonds Impuls Bedrijventerreinen. B&W hebben besloten om in het kader 
van de concrete uitwerking van de plannen een aanvullende gebiedsontwikkeling op te 
stellen. Bij dit besluit hoort een begrotingswijziging. 
 

1199765 - Vergunningverlening Ravesteynplein 
Om de herontwikkeling van het Ravesteynplein mogelijk te maken is, naast de 
omgevingsvergunning voor bouwen, een omgevingsvergunning voor het afwijken van de 
geldende beheersverordening noodzakelijk. Deze is, net als de aanvraag om 108 woningen 
te mogen bouwen, ingediend door l'escaut.  
Het ontwerpbesluit heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen, gedurende 
welke termijn geen zienswijzen zijn ingediend. Het college heeft de gevraagde 
omgevingsvergunningen worden verleend. 
 

1201468 - Toezicht en handhaving kinderopvang 
GGD Zeeland voert in het kader van de Wet kinderopvang het toezicht uit. Vanwege het 
coronavirus zijn alle kinderopvanglocaties dicht. Er is wel sprake van noodopvang. Kinderen 
van ouders/verzorgers in cruciale beroepen kunnen worden opgevangen. Op advies van 
GGD-GHOR vindt tijdelijk geen regulier toezicht plaats bij geregistreerde kindercentra, 
gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang. GGD'en wordt geadviseerd om 
tijdens de coronacrisis de werkwijze 'Vinger aan de pols' te hanteren. Dat betekent dat de 
toezichthouder actief belt naar een (nood)voorziening om houders te bevragen over de wijze 
waarop de noodopvang is georganiseerd.  
De toezichthouder maakt van zijn bevindingen van 'vinger aan de pols' geen rapport op. 
B&W hebben besloten GGD Zeeland hiertoe opdracht te geven en verzoeken de GGD de 
reguliere inspecties zo spoedig mogelijk terug op te pakken, indien de situatie het toelaat. Na 
de coronacrisis wil het college dat de GGD in kaart brengt hoeveel capaciteit er is voor het 
uitvoeren van toezicht en handhaving in 2020.  
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1187368 - Huurovereenkomst stranden van Waterschap Scheldestromen 
In 2016 is de huur ten aanzien van de delen het Badstrand, Nollestrand, Duinstrand en 
Westduinstrand, die bij het waterschap Scheldestromen in eigendom zijn, opgezegd. In 2019 
is samen met het Waterschap het samenwerkingsconvenant strandexploitatie afgesloten. 
Door het afsluiten van deze huurovereenkomst worden de afspraken uit de 
samenwerkingsconvenant geformaliseerd. De gemeenteraad en overige belanghebbenden 
zijn door het college geïnformeerd.  
 

1175260 - Beantwoording motie “Lachgas is geen lachertje” 
Op dit moment werkt het kabinet aan een verbod op recreatief gebruik van lachgas door het 
op Lijst II van de Opiumwet te plaatsen. Het is echter de vraag of een dergelijk verbod er 
uiteindelijk komt, omdat het er op lijkt dat de meerderheid van de Tweede Kamer tegen een 
dergelijk verbod is. Er zijn op dit moment in Vlissingen geen locaties bekend waar sprake is 
van verstoring van de openbare orde uitsluitend door het gebruik van lachgas.  
Bovendien geven de huidige regelgeving, wetgeving en het lokale gezondheidsbeleid 
genoeg houvast aan het gemeentelijk bestuur om eventuele overlast te beteugelen. Om die 
reden besluit de het college om de motie 'Lachgas is geen lachertje' niet uit te voeren. De 
gemeenteraad ontvangt hierover een brief. In evenementenvergunningen zal een verbod op 
lachgas worden opgenomen. 
 

1167612 - Schriftelijke reactie businesscase tennisverenigingen 
In juli 2019 is een businesscase ontvangen waarin de drie Vlissingse tennisverenigingen een 
voorstel hebben uitgewerkt om in de toekomst samen te gaan werken in een nieuwe 
vereniging op een nieuw sportcomplex op het voormalige sportpark Baskensburg. Vanwege 
de vele verschillende initiatieven die spelen en die allemaal vragen om een passende locatie 
vragen is het voor B&W nu te vroeg om een definitieve locatie toe te zeggen waarop een 
nieuwe tennisaccommodatie gehuisvest zou kunnen worden.  
Om te voorkomen dat er ad hoc keuzes gemaakt worden, is er gestart met een proces om 
voor de beschikbare locaties, mede op basis de stedenbouwkundige en planologische 
randvoorwaarden, de beste invulling te bepalen. De tennisverenigingen zijn hierover 
geïnformeerd. 
 

1200816 - Verlenging  Convenant Regionaal Cultuurarrangement Walcheren 
Het Provinciaal bestuur heeft het voornemen het Provinciaal beleidskader cultuur 20217-
2020 met een jaar te verlengen. Het hierop gebaseerde Regionaal Cultuurarrangement 
Walcheren zal dan ook in 2021 nog van toepassing zijn, indien de drie Walcherse 
gemeentebesturen hiermee instemmen. B&W van Vlissingen zijn akkoord met het 
voornemen en bevestigen dit per brief aan de Gedeputeerde van Cultuur. 
 

1199465 - Financiën uitvoering regeling Tozo i.v.m. coronacrisis. 
Het kabinet heeft in maart in het kader van de coronacrisis een “noodpakket banen en 
economie” aangekondigd. Onderdeel van dit pakket betreft extra tijdelijke ondersteuning voor 
gevestigde ondernemers, zzp-ers. Deze Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig 
Ondernemers (Tozo) is een voorziening voor drie maanden. Zelfstandige ondernemers die 
door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen, kunnen onder 
voorwaarden bij hun gemeente een beroep doen op deze voorziening.  
Het kabinet heeft m.b.t. de Tozo aangegeven dat gemeenten volledig gecompenseerd zullen 
worden voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor 
uitvoeringskosten. Orionis Walcheren voert de regeling namens de (Walcherse) gemeente(n) 
uit. De door het Rijk aan de gemeente bij voorschot beschikbaar gestelde specifieke 
uitkering voor de uitvoering van de Tozo, wordt door de gemeente overgemaakt aan Orionis 
Walcheren. B&W informeren de inspecteur artikel 12 en de Provincie Zeeland als 
toezichthouder over dit besluit. 
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