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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 13 augustus 
2019 
Vastgesteld op 20 augustus 2019 

1115198 - Legeskosten aanvraag omgevingsvergunning installeren 
hoogspanningskabel windpark Borssele I in de bodem Westerschelde 
Het college stelt de kosten voor het aanleggen van vier hoogspanningskabels onder de 
Westerschelde tussen het windpark Borssele van en Vlissingen-Oost vast op € 4.990.180. 
Op basis van dit bedrag dient TenneT TSO BV een bedrag van € 125.752,54 aan leges te 
betalen. 

1093199 - Ondertekening overeenkomsten SAZ+ 
De programmamanagers van de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ+) verhuizen 
qua standplaats van de gemeente Middelburg naar Waterschap Scheldestromen. De 
samenwerkingsovereenkomst zelf wordt niet gewijzigd door overheveling van het 
gastheerschap. Ook heeft dit geen inhoudelijke of financiële (BTW) consequenties. 
In de Visie Waterketen Zeeland geeft de SAZ+ haar "stip op de horizon" voor wat betreft de 
afvalwaterketen. Voor Vlissingen levert dit geen aanpassing op van het beleid. Omdat het in 
2018 door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijke Rioleringsplan al conform deze 
visie is opgesteld. 

1116202 - Campagne doelgroep 18-24 “Laat ze niet verzuipen” 
Het Zeeuwse project "Laat ze niet (ver)zuipen" richt zich op het tegengaan en terugdringen 
van alcoholgebruik onder jongeren en gaat uit van een integrale aanpak middels 
samenhangende interventies op het terrein van educatie, bewustwording en handhaving. 
Vlissingen heeft in 2017 ingestemd met de meerjarige borging ervan tot en met 2022. 
Gedurende deze periode zijn, behalve jongeren onder de 18, nu ook de doelgroepen 18-24 
en 55+ opgenomen. Voor de groep jong volwassenen van 18 tot 24 wordt in augustus 2019 
een vernieuwende awareness campagne uitgerold in alle grote steden van Zeeland. In deze 
doelgroep vindt relatief veel binge-drinking plaats. Het college stemt in met uitvoering in 
Vlissingen van deze campagne. De incidentele kosten van € 3.491 worden gedekt via het 
budget gemeentelijke projecten in de GGD-begroting 2019. 

1087396 - Initiatief herontwikkeling locatie ‘Julianastraat, Oost-Souburg’ 
De eigenaar van gronden en opstallen aan de Julianastraat te Oost-Souburg, heeft de 
gemeente Vlissingen verzocht om principe medewerking te verlenen aan het omvormen van 
het bestaande autobedrijf naar een invulling met de bestemming 'Wonen'. De eigenaar van 
het autobedrijf, tevens eigenaar van een pand aan de Ritthemsestraat, wil zich hierbij 
aansluiten.  
Het college besluit kennis te nemen van het initiatief en een positief grondhouding aan te 
nemen. Aan initiatiefnemer worden aandachtspunten meegegeven voor de verdere 
ontwikkeling. Uitgangspunt hierbij is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om 
maatschappelijk draagvlak in de buurt te verkrijgen en het initiatief uit te werken tot een 
concreet voorstel. 

1115739 - Beantwoording brief van de medezeggenschapraad Burght-Rietheim 
inzake veilige schoolroute 
De medezeggenschapsraad (MR) van de Burcht-Rietheim heeft een brief gericht aan het 
college en de leden van de gemeenteraad. Deze brief gaat over de schoolroute van de 
leerlingen van de Burcht-Rietheim (Parelburcht) naar de school in de Dongestraat, Oost-
Souburg. 
De zorg van de MR zit in de verkeersituatie van de kruising Burgemeester Stemerdinglaan - 
Lekstraat -Oranjeplein. Dit is zowel voor de huidige situatie als in de toekomstige situatie 
wanneer de scholen tijdelijk moeten verhuizen in verband met nieuwbouw.  
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Gezien de verschillende activiteiten en de daarmee gemoeide belangen van meerdere 
groepen in de gemeenschap in Oost-Souburg, wordt voorgesteld om hierin de 
wijkcoördinator een rol te geven. Doelstelling is om met bewoners, scholen, ouders, 
kinderen, WVO en gemeente tot passende suggesties, oplossingen en maatregelen te 
komen voor de tijdelijke situatie tot aan het gereed komen van de nieuwe scholen. 
 

1113659 - Ontwerp- bestemmingsplan Scheldewijk Noord (Scheldekwartier) 
Ten behoeve van diverse initiatieven aan de noordzijde van de Scheldewijk is een 
overkoepelend ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Het college stemt in om het 
ontwerpbestemmingsplan 'Scheldewijk Noord' in procedure te brengen en de 
zienswijzenprocedure op te starten. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt van 1 augustus tot 11 
september 2019 ter inspraak. 

1113526 - Overname Vrijburgstraat en Schroeweg tbv ontwikkeling Claverveld 
en Souburg Noord 
Ten behoeve van de ontwikkeling van Claverveld en Souburg Noord, dienen enkele wegen 
(deels) overgenomen te worden van het Waterschap Scheldestromen. Het betreft de 
Vrijburgstraat en een gedeelte van de Jacoba van Beierenwegen ten behoeve van de 
ontwikkeling van Claverveld en een gedeelte van de Schroeweg ten behoeve van Souburg 
Noord.  
In lijn met de Bestuursovereenkomst Uniforme Afspraken Overdracht Wegen (2017) zijn 
tussen het Waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen afspraken gemaakt over 
de feitelijke overdracht en een financiële bijdrage in het beheer van de betreffende 
wegvakken. De te ontvangen tegemoetkoming van het Waterschap Scheldestromen in de 
onderhoudskosten bedraagt € 49.962. 

1120785 - Verlenging aanvraag ontheffing kasgeldlimiet 3e kwartaal 2019  
Het college besluit verlenging aan te vragen voor ontheffing van de kasgeldlimiet voor het 
derde kwartaal 2019 voor 20 miljoen euro bij de toezichthouder, de provincie Zeeland. Dit om 
te voorkomen dat we nieuwe langlopende leningen moeten aantrekken vanwege het later 
dan verwacht ontvangen van de Artikel 12 gelden. 

1107092 - Jaarstukken 2018 
De jaarstukken 2018 zijn eerder aan de gemeenteraad aangeboden. Na de 
accountantscontrole zijn er nog aanpassingen gedaan. De jaarstukken bestaan uit het 
jaarverslag, de jaarrekening met Sisa-bijlage en de daarop betrekking hebbende 
controleverklaring. 
Het resultaat voor bestemming bedraagt afgerond € 35,1 miljoen positief. Dit resultaat is 
voornamelijk het gevolg van een administratief resultaat op de grondexploitaties en de extra 
bijdrage vanuit het gemeentefonds. Via de resultaatbestemming wordt voor een aantal 
budgetten in totaal voor € 1,1 miljoen door het college aangemerkt van als 
budgetoverheveling naar 2019.  
Op basis van het Artikel 12-rapport 2017-2018 heeft de inspecteur aangegeven dat van het 
resterend frictiebudget uit 2017 een bestemmingsreserve "Frictiekosten Overig" van € 1,2 
miljoen Mag worden gevormd voor frictiekosten voor de bezuinigingstrajecten. 
In de bijdrage van het gemeentefonds is door de inspecteur rekening gehouden met deze 
bestemmingsreserve. Het resultaat na bestemming bedraagt € 32,8 miljoen positief. Dit 
bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve na 
resultaatbestemming bedraagt € 112,3 miljoen negatief. 

11020808 - Toekenning uitstel indienen verantwoordingsinformatie 2018 
Door de gemeente is uitstel aangevraagd bij het ministerie van BZK en de provincie Zeeland 
voor het indienen van de verantwoordingsinformatie 2018. Beide hebben het uitstel 
toegekend.  
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Het college besluit daarom kennis te nemen van het uitstel van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de provincie Zeeland voor het indienen 
van de verantwoordingsinformatie 2018 (jaarrekening en sisa-verklaring). 

1120828 - Beschikking 2017 – 2018 
Door de beheerder van het gemeentefonds is een beschikking afgegeven voor de jaren 2017 
en 2018. Conform het advies van de Artikel 12-inspecteur krijgt de gemeente een 
aanvullende uitkering van € 8.020.000 voor 2017 en van € 6.000.000 voor 2018. 
De beschikking voor de jaren 2019 en verder zal afgegeven worden nadat het bestuurlijk 
overleg heeft plaatsgevonden. 

1121171 - Doorontwikkeling wijkplannen 
In deze nota wordt ingaan op de ontwikkelingen rondom de visie op leefbaarheid, de manier 
waarop we hieraan uitvoering hebben gegeven en hoe we het werken met wijkplannen 
verder willen ontwikkelen. De doorontwikkeling is vooral gelegen in het beter borgen van het 
draagvlak voor en draagkracht van de inwoners van een wijk of buurt. Jaarlijks worden 
maximaal twee groepen inwoners ondersteund bij de ontwikkeling van een wijkplan. 

1117637 - Herpositionering taken gemeentearchief 
B&W vragen de raad in te stemmen met het uitbesteden van de uitvoering van de (wettelijke) 
archieftaken van de gemeente Vlissingen aan het Zeeuws Archief en kennis te nemen van 
het feit dat hierdoor èn de volledige bezuinigingstaakstelling wordt gerealiseerd èn een extra 
bezuiniging van € 50.000 zoals aangegeven in de Kadernota 2020.  
Voor de uitbesteding van de (wettelijke) archieftaken vraagt het college aan de raad om de 
'Verordening vestigen uitsluitend recht archieftaken' vast te stellen, opdat het college 
vervolgens het Zeeuws Archief kan aanwijzen als opdrachtnemer voor de uitvoering van de 
archieftaken van de gemeente Vlissingen om de dienstverlening voor de archiefstukken van 
het gemeentearchief toekomstbestendig te borgen, en ook de bezuinigingstaakstelling te 
behalen zijn vier scenario’s onderzocht.  
Het college van B&W gaat de gemeenteraad voorstellen kennis te nemen van deze 
scenario’s en van het positieve advies van de Ondernemingsraad om de uitvoering van de 
(wettelijke) archieftaken van de gemeente Vlissingen uit te besteden aan het Zeeuws 
Archief.  
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