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1320740 - Kredietaanpassing begraafcapaciteit 2021 
Op de investeringsplanning 2021 is een krediet opgenomen voor aanpassing van de  
begraafcapaciteit op begraafplaatsen. Het college besluit dit krediet van € 150.000 te 
activeren en in te zetten voor de infrastructurele inrichting van vak 20 op de 
Noorderbegraafplaats in Vlissingen en bijkomende werken. Hierdoor kan vak 20, nu slechts 
gedeeltelijk aangelegd, functioneel worden gemaakt zodat in de begraafbehoefte kan worden 
voorzien. 

1304430 - Nota Grondbeleid 2021 
Sinds het vaststellen van de vorige nota grondbeleid in 2013 zijn er nieuwe instrumenten 
binnen het grondbeleid beschikbaar gekomen, onder andere vanwege nieuwe wet- en 
regelgeving. Ook is de context van gebiedsontwikkeling in Vlissingen veranderd. Daarom is 
het belangrijk om nieuwe keuzes te maken of eerder gemaakte keuzes te bevestigen. In de 
nota Grondbeleid 2021 zijn de uitgangspunten integraal opgenomen, waarmee een actueel 
grondbeleid wordt vastgelegd. Het belangrijkste uitgangspunt in de nota Grondbeleid 2021 is 
dat we vasthouden aan het facilitaire (passieve) grondbeleid. Daarmee laten we nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen over aan de markt. 

1321636 - Motie borging structurele financiering jeugdzorg tijdens de 
kabinetsformatie 
Op 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de financiering van de bestuurlijke 
fusie van Jeugdbescherming West en Intervence voor de uitvoering van de Gecertificeerde 
Instelling functie in Zeeland. Naar aanleiding daarvan heeft de raad een motie van 
GroenLinks, Partij Souburg-Ritthem, LPV, 50Plus, SGP en SP aangenomen waarin het 
college wordt gevraagd een oproep aan de Tweede Kamer te sturen. Hierin wordt de Kamer 
gevraagd om bij de kabinetsformatie te eisen dat er in de toekomst structureel voldoende 
geld voor adequate jeugdzorg beschikbaar komt. Het college gaat de gevraagde oproep 
toesturen aan de Tweede Kamer. 

1320298 - Beleidsregels Wmo en Jeugd 2021 
De ‘Verordening Wmo en Jeugd 2021‘ en de ‘Nadere regels Wmo en jeugd 2021‘ zijn in 
december 2020 door respectievelijk de raad en het college vastgesteld. Nu worden ook de 
beleidsregels aangepast aan deze algemeen verbindende (wettelijke) voorschriften. De 
beleidsregels Wmo & Jeugd 2021 geven invulling aan hoe met de wettelijke voorschriften 
wordt omgegaan. Ze geven daarmee duidelijkheid voor zowel inwoner als 
toegangsmedewerker hoe de wettelijke voorschriften in de praktijk worden gebracht. Het 
college stelt de beleidsregels Wmo en Jeugd 2021 vast en trekt de beleidsregels Wmo en 
Jeugd 2020 en de beleidsregel Algemeen gebruikelijke voorziening in. De raad wordt via een 
raadsinformatiebrief geïnformeerd. 
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1320930 - Initiatief stichting Islamitische basisschool in Vlissingen   
Het bestuur van de SIPO heeft onlangs de portefeuillehouder onderwijs meegedeeld, dat zij 
in de gemeente Vlissingen een nieuwe Islamitische basisschool willen stichten. Hiervoor 
dient er door het bestuur rechtstreeks een verzoek te worden ingediend bij de minister 
volgens een procedure die in de nieuwe onderwijswetgeving is vastgelegd. Deze nieuwe wet 
(‘Meer ruimte voor nieuwe scholen‘) is onlangs van kracht gegaan. Voor de gemeenteraad is 
er bij het stichten van een school geen rol meer weggelegd. Het college informeert de raad 
hierover middels een raadsinformatiebrief. 

1322115 - Advies scenario’s keuze bron- of nascheiden van PMD-afval 
Elke Zeeuwse gemeente moet voor 9 december 2021 een keuze maken of zij het PMD-afval 
(plastic, metaal en drankkartons) aan de bron scheiden of gaan nascheiden. Dat moet voor 
deze datum in verband met het verlengen van het restafvalverwerkingscontract met AVR. De 
keuze voor bron- of nascheiden van PMD-afval bepaalt ook de mogelijke noodzakelijke 
vervolgstappen, zoals de keuze voor een inzamelsysteem, om het restafval te verminderen. 
De gemeente Vlissingen heeft hierover, in tegenstelling tot de andere Zeeuwse gemeenten, 
nog geen keuze gemaakt. Het college adviseert de raad te kiezen voor het scenario waarbij 
het PMD-afval aan de bron wordt gescheiden. In het verlengde hiervan stelt het college de 
raad voor om direct een keuze te maken voor het inzamelsysteem (een combinatie van laag 
frequent en omgekeerd inzamelen). De financiële consequenties van deze keuze worden 
verwerkt in de programmabegroting 2022-2025. 

1297581 - Start aanbestedingsfase project ‘Illegaal in gebruik genomen 
openbaar groen‘ 
Het college heeft, naar aanleiding van de derde fase uit de collegeopdracht ‘Aanpak illegaal 
in gebruik genomen openbaar groen‘, kennis genomen van de offerteaanvraag ‘Aanpak 
illegaal in gebruik genomen openbaar groen‘. Deze offerteaanvraag omschrijft de aanvraag 
om te komen tot het afsluiten van één overeenkomst betreffende de aanpak van de situaties 
rondom het illegaal in gebruik genomen openbaar groen. Hierin zijn de voorwaarden 
opgenomen die op deze aanbestedingsprocedure van toepassing zijn en de eisen waaraan 
de opdrachtnemer en diens offerte moeten voldoen.  
Met communicatie als één van de belangrijkste onderdelen heeft het college besloten om het 
‘Programma van Eisen Communicatie‘ afzonderlijk vast te stellen. Het college wordt zo 
vroegtijdig in positie gebracht om een zorgvuldige communicatiestrategie ter hand te kunnen 
nemen bij de uitvoering van dit project. Het college neemt kennis van de 
aanbestedingsleidraad en de vaststelling van het ‘Programma van eisen Communicatie‘ en 
geeft opdracht aan het projectteam om het aanbestedingstraject te starten. 

1316079 – Naamgeving openbare ruimte Ampèreweg 
Het college heeft besloten tot toekennen van de naam Ampèreweg op de Kenniswerf ten 
noord westen van de Edisonweg. 

1314271 - Overeenkomsten inzake Bommenregeling Hofstede Vlugtenburg 
B.V., Medibel Juice Terminal B.V. en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties 
Door Hofstede Vlugtenburg B.V., Medibel Juice Terminal B.V. en het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is, op basis van het huidige beleid van de 
gemeente Vlissingen, gevraagd om een aanvraag te doen richting het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor een bijdrage in de kosten voor opsporing en 
ruiming van ontplofbare oorlogsresten. Het college besluit de overeenkomsten aan te gaan 
en een aanvraag te doen voor een bijdrage in de kosten voor opsporing en ruiming van 
ontplofbare oorlogsresten. 
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