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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 14 juli 2018 
Vastgesteld op 21 augustus 2018 

1022506 - Aanpassing 2018 ligplaatsenoverzicht behorende bij Uitvoeringsbesluit en 
nadere regels Havenbeheersverordening Vlissingen 2017 
Op 14 maart 2017 heeft het college ingestemd met het Uitvoeringsbesluit en nadere regels 
Havenbeheersverordening 2017. Bij dit uitvoeringsbesluit behoort een ligplaatsoverzicht dat 
inzicht biedt in de (huidige) beschikbare ruimte voor ligplaatsen, ligplaatsvergunninghouders en 
categorieën schepen. Het college besluit het gewijzigde Uitvoeringsbesluit en nadere regels 
Havenbeheersverordening Vlissingen 2017 (wijziging betreft ligplaatsenoverzicht) vast te 
stellen en het oude uitvoeringsbesluit en nadere regels Havenbeheersverordening Vlissingen 
2017 (versie juli 2017) met bijlagen in te trekken. 

1028712 - Uitspraak Raad van State inzake hoger beroep tegen weigering college 
verlenen ligplaatsvergunning 
Op 18 juli 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het hoger beroep tegen de 
uitspraak van de rechtbank over de weigering van het college om een ligplaatsvergunning te 
verlenen. Het college heeft besloten om de gemeenteraad door middel van een 
raadsinformatiebrief te informeren over deze uitspraak. 

1021405 - Jaarrekening 2017 Zeeuwse Reinigings Dienst (ZRD) 
De gemeente Vlissingen is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. Het 
O.L.A.Z. is sinds 2016 enig aandeelhouder van de ZRD. Conform artikel 21, lid 5 van de 
statuten van de ZRD bepaalt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de vaststelling 
van de jaarrekening en kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders volledige of 
beperkte decharge verlenen aan de bestuurder voor het gevoerde beheer. De jaarrekening 
2017 ZRD, voorzien van controleverklaring, is inmiddels vastgesteld tijdens de vergadering van 
het Algemeen Bestuur O.L.A.Z. op 28 juni 2018. Het college heeft kennis genomen van de 
jaarrekening 2017 en van het besluit van het Algemeen Bestuur O.L.A.Z. tot het verlenen van 
volledige decharge aan de directeur van de ZRD voor het gevoerde beheer in 2017. 

1022563 - NV Zeeland Seaports: jaarrekening 2017 
Onderwerp van deze nota is de jaarrekening 2017 van de NV Zeeland Seaports (NV ZSP). De 
NV ZSP heeft het jaar 2017 afgesloten met een negatief resultaat van € 43,5 miljoen. Met 
name incidentele bijdragen (Thermphos, nieuwe zeesluis en advieskosten in relatie tot de 
fusie) stonden hieraan ten grondslag. Zonder deze incidentele bijdragen zou het resultaat € 
12,6 miljoen positief zijn geweest. Het project WarmCO2 zit in de lift omhoog en datzelfde geldt 
voor de overslag van zowel zee- als binnenvaart. Besluitvorming over de jaarrekening 2017 
heeft reeds in het AB van de GR ZSP van 27 juni 2018 plaatsgevonden. Het college van B&W 
heeft besloten akkoord te gaan met de jaarrekening 2017 van de NV ZSP en de gemeenteraad 
per brief te informeren. 

1023005 - Overdracht gronden Mondriaan- en Breugelplantsoen 
In 1994 zijn Irislaan en de Jan van Goyenlaan in het Middengebied geherstructureerd. Het 
openbaar gebied tussen de nieuw gebouwde woningen is heringericht en in eigendom en 
beheer gebleven van l'escaut woonservice. Op verzoek van l'escaut ‘neemt de gemeente het 
openbaar gebied Mondriaan- en Breugelplantsoen in eigendom over, omdat het onderhoud en 
beheer van openbaar gebied niet past in de kerntaak van de woningcorporatie. Die kerntaak is 
namelijk het verhuren van sociale huurwoningen. Omwonenden ontvangen een brief. 

1015974 - Afhandeling zaken i.v.m. stopzetten activiteiten de Piek door Cultuurwerf  
De Cultuurwerf heeft het college meegedeeld de popactiviteiten in de Piek definitief te willen 
stopzetten. Het college gaat akkoord met de beëindiging van de huurovereenkomst per 1 
september 2018. De gemeente zal bij het definitief vaststellen van de subsidie 2018 de 
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component voor de huur aanpassen en de Cultuurwerf vergoeden voor het overnemen van de 
geluids- en lichtinstallatie in De Piek. 

1020327 - Sloop voormalige accommodaties Molenweg 55 en Van Ginkelstraat 2 
Het college van B&W heeft besloten de accommodaties aan de Molenweg 55 en Van 
Ginkelstraat 2 te laten slopen. Vanuit het oogpunt van veiligheid vindt de sloop plaats 
vooruitlopend op de ondertekening van de koop- en ontwikkelovereenkomst. De gemeente 
stuurt de omwonenden een brief. Afhankelijk van de planning van de aannemer, kan de sloop 
in september/oktober plaatsvinden. 

1017656 - Jaarrekening 2017 GR GGD 
B&W hebben kennisgenomen van de jaarstukken 2017 van de GGD en informeert de 
gemeenteraad middels een brief. 

838058 - Zevende wijziging Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 
De Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 (Apv)) wordt jaarlijks geactualiseerd. De 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de model-Apv op een aantal plaatsen 
herzien en aangevuld. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de vast te stellen zevende wijziging. 
Daarnaast zijn er vanuit de politie en vakinhoudelijk vanuit de gemeentelijke organisatie een 
aantal voorstellen tot wijziging opgenomen. Het college biedt de zevende wijziging van de Apv 
ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Daarnaast stelt het college de raad voor om 
kennis te nemen van de vaststelling door de burgemeester van de beleidsregel Wet aanpak 
woonoverlast Vlissingen. 
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