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Vastgesteld 19 april 2022 

2091000 - Herontwikkeling Theo van Doesburgcentrum: afsluiten anterieure 
overeenkomst en in procedure brengen (ontwerp)omgevingsvergunning 
Op 6 november 2018 heeft het college besloten om in principe (planologische) medewerking 
te verlenen aan de realisatie van maximaal 13 appartementen in het Theo van 
Doesburgcentrum (Brouwenaarstraat 2) en de realisatie van 16 bijbehorende 
parkeerplaatsen op eigen terrein op het adres Brouwenaarstraat 4. Nadien is het plan verder 
uitgewerkt. De aanvraag omgevingsvergunning is inmiddels compleet ontvangen en de 
anterieure overeenkomst is opgesteld en - onder voorbehoud van goedkeuring door het 
college - afgestemd met de initiatiefnemer. De in het principebesluit genoemde voorwaarden 
zijn hierin verwerkt. Het college sluit daarom de anterieure overeenkomst af met de 
initiatiefnemer. Verder brengt het college de (ontwerp-)omgevingsvergunning en het 
(ontwerp-)besluit hogere waarde in procedure, zodat een ieder in de gelegenheid wordt 
gesteld om een zienswijze in te kunnen dienen. Indien geen zienswijzen worden ontvangen, 
handelt het college de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarde in mandaat af. 

2080970 - Verzoek instemming Bestemming Zeeland 2030 
De projectgroep visie Bestemming Zeeland 2030, bestaande uit Toeristisch Ondernemend 
Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme, Economisch Impuls Zeeland en de provincie 
Zeeland, vraagt het college in te stemmen met het toekomstbeeld Bestemming Zeeland 
2030. Dit toekomstbeeld moet richting geven aan de toeristische uitdagingen die de 
komende jaren op Zeeland af komen. Het is de basis voor een meerjarige actie-agenda, uit 
te voeren door onder andere Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls Zeeland 
die potentieel medegefinancierd zal moeten worden door de gemeenten. Bestemming 
Zeeland 2030 is getoetst aan de Vlissingse toeristisch visie en uitvoeringsagenda. Er zijn te 
weinig overeenstemmingen tussen het Vlissings beleid en het Toekomstbeeld Bestemming 
Zeeland 2030 om in te stemmen met deze Zeeuws brede aanpak. Daarom stemt het college  
niet in met de Bestemming Zeeland 2030. 

2103144 - Afwijken Inkoopbeleid- en aanbestedingsbeleid voor het voortzetten 
Functionaris Gegevensbescherming (FG) 
Het college besluit een eenmalig enkelvoudige onderhandse opdracht te verstrekken aan 
Privacy Company B.V. t.b.v. de levering van de dienst Functionaris Gegevensbescherming 
(FG) van de gemeente Vlissingen. Op deze manier worden de continuïteit van de 
dienstverlening intern en extern gewaarborgd, de gespecialiseerde kennis met back-up en 
het brede beschikbare netwerk behouden. 

2080154 - Bouwstenennotitie Brede aanpak maatschappelijke opvang in 
Zeeland 
In de Bouwstenennotitie zijn de plannen uit 'Herstellen begint met een (t) huis (2020)' verder 
uitgewerkt. Op 1 december 2021 heeft de Stuurgroep CZW bureau ingestemd met deze 
notitie. De notitie is nu ter vaststelling voorgelegd aan het college van de centrumgemeente 
Vlissingen. Eén activiteit uit de Bouwstenennotitie is volledig uitwerkt, namelijk de tijdelijke 
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huisvesting van de bewoners van de Foyer de Jeunesse in verband met de verbouwing in 
2022. Het college stelt hiervoor incidentele middelen die hiermee gemoeid zijn ad  
€ 156.770 beschikbaar. Deze middelen kunnen gedekt worden uit de eenmalige rijksbijdrage 
van € 2.690.700 (Decembercirculaire 2020). 
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