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1300036 - Uitbreiding gft-voorziening hoogbouw
De gemeente Vlissingen breidt de gft-voorziening gefaseerd uit. Om hoogbouwwoningen en
woningen zonder een vrije achterom ook gft-afval te laten scheiden, krijgen de bewoners
toegang tot een bovengrondse verzamelcontainer voor het gft-afval. Hiervoor is een
procedure ontwikkeld. De eerste twee fasen worden gebruikt als proefperiode. Op basis van
ervaringen bij de eerste fasen (Souburg-Ritthem en Paauwenburg/Lammerenburg) wordt de
wijze van scheiding waar nodig aangescherpt. Deze wijze leggen we eind 2021/begin 2022
definitief vast in het uitvoeringsbesluit van de afvalstoffenverordeningen, waarin we de
invulling van inzamelmiddelen in zijn geheel actualiseren.

1298645 - Vaststellen raadsvoorstel over de Kwaliteitsverordening
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Vlissingen 2021
Na de vaststelling van de ontwerp-Kwaliteitsverordening vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht Vlissingen 2021 is deze naar gedeputeerde staten van Zeeland
gezonden. Gedeputeerde staten hebben hier een positieve reactie op gegeven. Het
definitieve raadsvoorstel is nu vastgesteld door het college en verzonden aan de raad.

1299263 - Reactie achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie
Voor het opstellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie is door de provincie Zeeland een
achterbanraadpleging gestart. In de periode van begin januari 2021 tot 21 april 2021 zijn wij,
als gemeente, in de gelegenheid een reactie te geven op het voorontwerp van de
Omgevingsvisie, het voorontwerp van de Omgevingsverordening, de concept
Milieueffectrapportage (m.e.r.) en bijbehorende Passende Beoordeling. Naast een ambtelijke
reactie besluit het college ook een Walcherse bestuurlijke reactie te sturen. De raad wordt
hierover geïnformeerd.

1298819 - Wijzigen tenaamstelling anterieure overeenkomst windturbines KSG/
Schelde Windenergie B.V.
Op 24 juni 2019 is er tussen de gemeente en de Koninklijke Schelde Groep B.V. (KSG) een
anterieure overeenkomst gesloten over de ontwikkeling van twee windturbines op het terrein
van KSG in Vlissingen-Oost. Recentelijk is een gezamenlijk verzoek ontvangen van KSG en
Schelde Windenergie B.V., waarin verzocht wordt de anterieure overeenkomst op naam te
stellen van Schelde Windenergie B.V. Het college stemt hiermee in.

1300573 - Maatregelen regulering drukte Boulevards zomerperiode 2021
Op 23 maart 2021 heeft het college besloten om dit jaar geen structurele uitbreiding van het
vigerende sluitingsregime voor gemotoriseerd verkeer (zondagsluiting) op de boulevards in
te voeren. Wel is er een besluit voorbereid tot uitbreiding van het sluitingsregime van de
boulevards per 1 april 2022. Daarnaast onderzoekt het college onder welke voorwaarden en
middels welke procedure de boulevards op zomerse dagen in 2021 afgesloten kunnen
worden voor gemotoriseerd verkeer. Het college gaat een pakket van maatregelen rondom
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verkeersmaatregelen, communicatie en handhaving in relatie tot het reguleren van de drukte
op de boulevards nader uitwerken. Op zomerse dagen, met een temperatuur boven de 25℃,
worden de boulevards afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Incidenteel worden de
boulevards Evertsen en Bankert afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer wanneer de
(verwachte) drukte hier aanleiding toe geeft. De uitwerking van het draaiboek en het pakket
van maatregelen wordt op een later moment vastgesteld door de burgemeester. De
genoemde maatregelen zijn van toepassing zolang van rijkswege de maatregelen omtrent de
beheersing van het Covid-19 virus van toepassing zijn.

1300566 - Voorstel Strategische Visie
Meer dan tien jaar geleden werd de vorige strategische visie onder de naam Actualisatie
Stadskoers vastgesteld. Deze Stadskoers kwam in dialoog tot stand. Ook nu is het de
bedoeling om in dialoog met onder andere inwoners, ondernemers, maatschappelijke
organisaties en bezoekers, tot een nieuwe strategische visie te komen. Inmiddels is de
eerste versie van de strategische keuzes met de directie, het college en de gemeenteraad
besproken. Het is dan ook tijd voor de tweede participatieronde 'reflectie'. In deze ronde
bespreken we de eerste versie van de strategische visie met de mensen die erover hebben
meegedacht. Met als centrale vraag: wat vindt u van deze keuzes? Dat willen we doen aan
de hand van een uitgeschreven en door het college goedgekeurde versie van de thema's uit
de strategische visie. In deze thema's worden de strategische keuzes in samenhang
gepresenteerd. Het resultaat van de tweede participatieronde gebruiken we om de
strategische keuzes verder aan te scherpen en toe te werken naar een definitieve versie van
de strategische visie.

1299332 - Concept jaarrekening 2020
De concept jaarrekening 2020 is door het college vastgesteld en ter beoordeling aan de
accountant Deloitte aangeboden. De accountant beoordeelt vervolgens de concept
jaarrekening 2020. Op basis van de concept jaarrekening 2020 bedraagt het gerealiseerde
resultaat over het verslagjaar € 33,4 mln. Dit betreft voornamelijk het resultaat op de
grondexploitaties en een aanvullende uitkering Artikel 12 Sociaal Domein. De voorlopige
stand (met resultaatbestemmingen € 3,1 mln) van de algemene reserve bedraagt € 64,2 mln
negatief.
De verwachting is dat de accountant eind april 2021 klaar zal zijn. De definitieve jaarrekening
2020 met accountantsverklaring zal op 24 juni 2021 worden besproken in de
commissievergadering en vervolgens op 8 juli 2021 worden vastgesteld door de raad.
Uiterlijk 15 juli 2021 dient de jaarrekening 2020 bij het CBS en de provincie te worden
ingeleverd.

1300109 - Norm voor Opdrachtgeverschap Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang
Met ingang van 2022 wordt Beschermd Wonen inhoudelijk doorgedecentraliseerd naar alle
gemeenten en met ingang van 2023 vindt ook de financiële doordecentralisatie plaats. Vanaf
2023 worden alle gemeenten financieel verantwoordelijk voor nieuwe cliënten beschermd
wonen, de centrumgemeente blijft verantwoordelijk voor de zittende cliënten.
De transformatie opgave geldt ook voor de Maatschappelijke Opvang (MO), ook bij de
opvang komt een veel sterker accent te liggen op preventie, herstel en op begeleiding vanuit
een passende woonplek. Op dit moment is nog niet duidelijk of na verloop van tijd ook de
middelen van de Maatschappelijke Opvang over zullen gaan van de centrumgemeente naar
alle gemeenten. In de nieuwe situatie zijn de 13 gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk
voor de beschikbaarheid, continuïteit en betaalbaarheid van Beschermd Wonen - Beschermd
Thuis en hier dient een solide afsprakenkader onder te liggen.
Dit afsprakenkader, dat bestaat uit niet-vrijblijvende samenwerkingsafspraken, wordt verder
uitgewerkt aan de hand van de 8 afspraken van de Norm voor Opdrachtgeverschap BW en
MO. De procesbeschrijving voor dit traject is onlangs besproken op het overleg van het
Provinciaal Management Overleg (PMO) en op 6 april in het OZO aan de orde gesteld.
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Op 20 en 22 april vinden digitale informatiesessies voor de 13 gemeenteraden plaats.

1291565 - Aanvragen Steunfonds Cultuur Vlissingen
Het college heeft een Steunfonds Cultuur Vlissingen ingesteld. De compensatiemiddelen
cultuur van het Rijk worden hiervoor beschikbaar gesteld. Er zijn 34 verzoeken tot
steunverlening ontvangen. Twee aanvragen worden afgewezen. Vier aanvragen dienen
binnen een ander domein te worden behandeld. Het totaalbedrag dat met de steunverlening
is gemoeid bedraagt € 351.000. De aanvragers zijn allen ingelicht. De raad is geïnformeerd.
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