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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 12 januari 2021 
Vastgesteld 19 januari 2021 

1268463 - Continuering van de dienstverlening door CycloMedia 
Het college wijkt af van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en gaat akkoord met de 
licentieovereenkomst voor continuering van de dienstverlening door CycloMedia. De 
jaarlijkse licentievergoeding is € 17.898.  
De levering wordt enkelvoudig onderhands aanbesteed in plaats van meervoudig 
onderhands, omdat CycloMedia de enige partij is die een opdracht van deze omvang aan 
kan. 

1267781 - Raadsinformatiebrief skatepark Westduin 
De raad wordt geïnformeerd over de acties die zijn uitgevoerd door de afdeling Stadsbeheer 
naar aanleiding van vragen bij actuele zaken uit de raadsvergadering van 15 oktober 2020 
over blad en water op de skatebaan Westduin. De afdeling Stadsbeheer heeft het restant 
bladafval en wat grond weggehaald. Daarnaast zijn de opstaande graskanten rondom het 
asfalt verwijderd. 

1268164 - Onderzoek naar verdwenen Joods onroerend goed 
Naar aanleiding van een uitzending van Pointer en Follow the Money over de zogenoemde 
Verkaufsbücher (Joods vastgoed dat in de Tweede Wereldoorlog is geconfisqueerd) heeft de 
gemeente Vlissingen een brief ontvangen, waarin wordt gevraagd wat er is gebeurd met het 
pand Singel 178 tijdens de Tweede Wereldoorlog.  
Het college heeft de archivaris de opdracht gegeven de rechtmatigheid van de verkoop van 
dit pand tijdens de Tweede Wereldoorlog en de wijze van rechtsherstel na de Tweede 
Wereldoorlog te onderzoeken. Tevens vormt deze vraag aanleiding om het eigen 
gemeentelijke handelen tegenover Joodse huiseigenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog te 
onderzoeken. Concreet wordt daarbij ook aan de archivaris gevraagd om uit te zoeken of 
aan eigenaren/nabestaanden achterstallige belastingen in rekening werden gebracht door de 
gemeente, wat de eventuele rol van de gemeente was bij de verkopen en of de gemeente 
heeft geprofiteerd. De Joodse gemeente Zeeland wordt over het onderzoek geïnformeerd. 
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