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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 13 december 2022 
Vastgesteld 20 december 2022 

2212824 - Aanwijzing collectieve festiviteiten eind 2022 
Volgens de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 (APV) kan de gemeente 
jaarlijks voor de horeca collectieve geluidsdagen aanwijzen. Op deze dagen zijn de 
geluidsnormen niet van toepassing. Daarnaast kunnen jaarlijks collectieve ontheffingen voor 
sluitingstijd worden aangewezen. Op deze dagen is er een afwijkende sluitingstijd van 
toepassing. Voor het jaar 2022 zijn officieel geen collectieve dagen aangewezen. Dit had er 
mee te maken dat eind 2021 maatregelen van toepassing waren vanwege COVID-19 en niet 
bekend was hoe dit zou gaan verlopen. Met dit besluit stellen wij alsnog twee dagen vast, 
namelijk kerstnacht 24 op 25 december en oudjaarsnacht 31 december op 1 januari 2023. 

2212837 - Aanwijzing collectieve festiviteiten 2023 
Volgens de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 (APV) kan de gemeente 
jaarlijks voor de horeca collectieve geluidsdagen aanwijzen. Op deze dagen zijn de 
geluidsnormen niet van toepassing. Daarnaast kunnen jaarlijks collectieve ontheffingen voor 
sluitingstijd worden aangewezen. Op deze dagen is er een afwijkende sluitingstijd van 
toepassing. Voor het jaar 2023 wijzen we op deze wijze de collectieve dagen aan. 

2218702 - Visie Spuikom besluitvorming 
Het college stemt in met de (definitieve) Visie Spuikom en besluit deze ter besluitvorming 
voor te leggen aan de gemeenteraad. In vijf stappen is het proces om tot de Visie Spuikom 
te komen uitgevoerd. De laatste stap 'besluitvorming' wordt afgesloten met het besluit van de 
gemeenteraad op de Visie Spuikom. De Visie Spuikom voorziet in de ontwikkeling van een 
hoogwaardig stedelijk gebied waarin groen en water een centrale positie innemen.  
De voorlopige Visie Spuikom heeft voor de duur van elf weken ter inspraak gelegen. Op 
basis van de inbreng tijdens de inspraakperiode is een inspraakschrift opgesteld. In dit 
inspraakschrift worden de 18 inspraakreacties gebundeld, voorzien van een reactie vanuit de 
gemeente en of er sprake is van wijzigingen in de Visie Spuikom. 

2220446 - Beslissing op bezwaar van eigenaren Edisonweg 1 tegen 
aanwijzingsbesluit Wet voorkeursrecht gemeenten 
Op 19 april 2022 heeft het college gronden op de Kenniswerf voorlopig aangewezen op 
grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Tegen dit besluit heeft gemachtigde 
namens bezwaarmakers bezwaar gemaakt. Het besluit van het college tot voorlopige 
aanwijzing is binnen drie maanden door de gemeenteraad bekrachtigd. Op 7 juli 2022 heeft 
de gemeenteraad een besluit genomen tot aanwijzing van gronden Kenniswerf op grond van 
de Wvg. De ingediende bezwaren worden mede geacht te zijn gericht tegen het besluit van 
de gemeenteraad van 7 juli 2022. Tevens is namens bezwaarmakers een separaat 
bezwaarschrift ingediend tegen de aanwijzing van hun gronden door de gemeenteraad. 
Conform advies van de bezwaarschriftencommissie, wordt de gemeenteraad voorgesteld om 
de bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het bezwaar is uitsluitend nog gericht 
tegen het besluit van de gemeenteraad van 7 juli 2022. Gemachtigde namens 
bezwaarmakers wordt hierover per brief geïnformeerd. 

2220322 - Verordening kwijtschelding Vlissingen 2023 
In december 2021 is de concept-regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden 
gepubliceerd (voorheen besluit nadere regels kwijtschelding). Met de regeling kwijtschelding 
belastingen medeoverheden biedt de minister gemeenten en waterschappen de mogelijkheid 
voor een generieke verhoging van de vermogensnorm bij kwijtschelding met € 2.000 tot  
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€ 4.000. Het argument voor deze generieke verhoging is dat huishoudens met een laag 
inkomen hiermee beter kunnen sparen voor tegenvallers en daarmee schulden voorkomen, 
zonder dat dit kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen in de weg staat. 

2220529 - Legesverordening Vlissingen 2023 
Uitgangspunt voor alle belastingen en heffingen is dat de indexatie van 3,9% wordt 
toegepast. Zo ook voor de Legesverordening, behalve voor de tarieven voor de 
omgevingsvergunning, deze worden niet geïndexeerd, omdat dit al ingecalculeerd zit in de 
stijging van de bouwsom. 

2212294 - Sluiten DVO en jaarplan 2023 RUD-Zeeland 
De RUD-Zeeland voert namens de gemeente Vlissingen de basistaken uit op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet Milieubeheer. Voor een rechtmatige 
uitvoering in 2023 is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) nodig. De DVO is ook nodig 
om na afloop van het uitvoeringsjaar tot afrekening van de dienstverlening over te kunnen 
gaan. In de DVO zijn afspraken opgenomen over onder andere relatiebeheer, kwaliteit en de 
leveringstermijnen. Het college besluit de DVO 2023 te sluiten. 

2219016 - O&O formulieren p&c documenten 2022 
Als onderdeel van het Artikel 12-onderzoek, bepaalt de Artikel 12-inspecteur welke 
begrotingsposten als O&O onderbouwd dienen te worden. Het college stemt in met de O&O 
formulieren. De O&O formulieren worden geagendeerd voor het eerst volgende TPO. 
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