
1 
 

Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 12 juli 2022 
Vastgesteld 19 juli 2022 
 
 

2147284 - Financiële bijdrage aan samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta 
Het samenwerkingsnetwerk Zuidwestelijke Delta behartigt belangen op het gebied van 
waterveiligheid, de beschikbaarheid van zoet water, ecologie en kansen voor economische 
ontwikkelingen. Het college ziet een meerwaarde in dit samenwerkingsverband en het is 
daarom logisch om in te stemmen met de definitieve ondertekening van de vernieuwde 
samenwerkingsovereenkomst door de gemeenten. De bijbehorende financiële bijdrage van 
de gemeente Vlissingen betreft € 5.250. Het college stemt in met de opnieuw vastgestelde 
jaarlijkse bijdrage van gemeenten aan de organisatie van de Zuidwestelijke Delta. 

2149279 - Raadsinformatiebrief over RCS en T.C. Souburg 
Het college heeft op 21 juni 2022 besloten over de vernieuwing van het kunstgrasveld bij 
RCS en verlenging van de erfpacht van T.C. Souburg. De gemeenteraad wordt door middel 
van een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. 

2149064 - OTG taalhuis 
De nieuwe Wet inburgering 2021 is van kracht gegaan op 1 januari 2022. Omdat de wet 
twee keer is uitgesteld, hebben de gemeenten extra geld gekregen om de statushouders die 
niet onder de nieuwe wet vallen, de zgn. Ondertussengroep, te ondersteunen. Aan deze 
groep willen wij praktische taalondersteuning geven door het Taalhuis Walcheren en Gilde 
Samenspraak. Deze organisaties hebben ervaring en lokaal een groot netwerk. De offerte 
die zij hebben uitgebracht past binnen de eenmalige rijksvergoeding voor de 
Ondertussengroep. 

2152192 - Subsidieaanvraag Nollebos-Westduinpark 
Volgend op het coalitieakkoord 2022-2026 dient de gemeente een subsidieaanvraag bij de 
provincie Zeeland in voor de realisatie van voorzieningen op het gebied van sport, spel en 
biodiversiteit in het Nollebos-Westduinpark. De projectomvang is € 400.000 (excl. BTW). De 
aangevraagde subsidie is € 200.000. 

2144963 - Ontwikkeling visie Sloeweg 
Het college gaat akkoord met de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de Sloeweg en 
neemt kennis van de globale opzet en procesplanning. Adviesbureau Tridée levert hiervoor 
de benodigde ondersteuning. 

2138121 - Start actualisatie verkeersbeleid Vlissingen 
Het college stemt in met het beschikbaar stellen van € 67.000 om het Vlissingse 
verkeersbeleid te actualiseren. Adviesbureau Groen Licht levert ondersteuning. De kosten 
hiervan bedragen € 41.600. Het college neemt kennis van de globale opzet en 
procesplanning van de actualisatie. Het resterende bedrag van € 25.000 wordt ingezet voor 
aanvullend onderzoek in 2022. 

2152719 - Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022 
De gemeente Vlissingen wil dat de gemeentelijke kaders passen bij de huidige wet- en 
regelgeving en het eigen Grondstoffenbeleid 2020-2024. Om tot een goede uitvoering te 
komen, is het noodzakelijk om Hoofdstuk 2 van het Algemeen Aanwijzingsbesluit in te 
trekken en een nieuw Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening vast te stellen. De raad 
heeft op 9 juni 2022 de Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022 vastgesteld. 
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2153030 - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 college van Gedeputeerde Staten 
De vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag worden aan Gedeputeerde Staten 
toegezonden. Dit dient te gebeuren binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval 
vóór 15 juli van het jaar. 

2152722 - Aanbiedingsbrief SiSa- verklaring 2021 CBS 
Om terugvordering van specifieke uitkeringen te voorkomen, is het van belang dat het 
college uiterlijk 15 juli 2022, de voorlopige jaarstukken 2021 met de SiSa-verantwoording en 
de controlebevindingen van de accountant over de SiSa-bijlagen toesturen aan het CBS. Met 
deze brief biedt het college de jaarstukken met SiSa-verklaring aan het ministerie van BZK 
aan. 

2146220 - Businessplan Buurtteams 
Onderdeel van de inrichting van de buurtteams is de keuze voor de organisatievorm per 
2023. Het college besluit de uitvoering in het voorliggend veld in de gemeente Vlissingen 
vanaf 2023 te organiseren vanuit een overheids BV. 

2153839 - Werkwijze Wmo-ondersteuning in het kader van zorgcontinuïteit 
Op 21 december 2021 heeft het college besloten de opdracht ‘Wmo: aanvullende zorg’ te 
gunnen aan hoofdaannemers Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken. Op 24 december 
2021 is een opzeggingsbrief verzonden aan alle zorgaanbieders met wie de gemeente een 
basisovereenkomst ‘Sociaal Domein / Wet maatschappelijke ondersteuning’ en 
deelovereenkomst ‘Wmo Sociaal Domein’ had. Een aantal (vertegenwoordigers van) 
inwoners dat tot 1 juli 2022 Wmo-ondersteuning in de vorm van zorg in natura (ZIN) ontving 
van een zorgaanbieder die na 1 juli geen overeenkomst meer heeft met de gemeente, heeft 
Wmo-ondersteuning in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) aangevraagd. 
Het college besluit om, in het kader van zorgcontinuïteit, de ondersteuning voor deze 
inwoners en ook de financiering ervan voort te zetten. Op basis van de uitkomsten van het 
onderzoek naar de PGB-vaardigheid van de inwoner, besluit het college zo snel mogelijk of 
deze in aanmerking komt voor een PGB. 
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