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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 14 
mei 2019 
Vastgesteld op 21 mei 2019 

1096941 - Herpositionering OGGz-netwerk 
Het Openbare Geestelijke Gezondheidszorgnetwerk (OGGz-netwerk) is een overlegtafel met 
diverse partners met als doel instroom in de Maatschappelijke Opvang te voorkomen én 
uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang te bevorderen. We willen dit netwerk herpositioneren 
in de nieuwe lokale toegang. Op deze manier wordt er invulling gegeven aan knelpunten die 
het OGGz-netwerk in haar huidige vorm ervaart, zoals het ontbreken van proces- en 
casusregie waardoor niet in alle gevallen tot een ondersteuningsplan wordt gekomen. 

1096995 - Implementatie procedure zorgmaatregel (ZM) Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg (WvGGZ) 
Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) in werking. 
Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). 
Het college van burgemeester en wethouders heeft hierin een taak/bevoegdheid toebedeeld 
gekregen, namelijk de zorgmaatregel en crisismaatregel. De crisismaatregel vervangt de 
inbewaringstelling (IBS) op grond van de Wet BOPZ. In deze voorstellen wordt geadviseerd 
hoe aan deze verplichtingen neergelegd in de WvGGZ vorm en invulling te geven. 

1078964 - Vaststellen bestemmingsplan ‘Zorgcomplex Philadelphia, Oost-
Souburg 
Voor de realisering van een woon-zorgcomplex van 32 wooneenheden voor mensen met een 
verstandelijke beperking van de Stichting Philadelphia Zorg is een bestemmingsplan opgesteld. 
Het complex komt te liggen aan de Driewege/Kromwegesingel in Oost-Souburg. Het ontwerp-
bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter visie gelegen en wordt nu ter vaststelling aan 
de raad voorgelegd. Het college stelt het ontwerpbesluit van hogere waarden op grond van de 
Wet geluidhinder voor wegverkeerslawaai vast. 

1079235 - Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan drie woningen 
Driewege/Kromwegesingel  
Y.C. de Rijke Projectontwikkeling B.V. wil drie vrijstaande woningen in landelijke sfeer en 
bijbehorende voorzieningen op een braakliggend perceel aan de Driewege in Oost-Souburg 
realiseren. De directeur van deze onderneming wenst zelf de middelste woning te realiseren en 
te betrekken. De overige twee kavels worden door de initiatiefnemer uitgegeven aan andere 
particulieren, waar men een eigen woning kan (laten) bouwen. Ten behoeve van deze 
ontwikkeling zijn een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Beide plannen 
hebben gedurende zes weken ter visie gelegen. Deze plannen worden ter vaststelling aan de 
raad voorgelegd. Het beeldkwaliteitsplan maakt na vaststelling onderdeel uit van de 
welstandsnota. Het college verleent de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van één 
woning in het plangebied en stelt het besluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder 
vast. 

1096166 - Vrijgeven geld voor terugdringen overlast kamerverhuurpanden 
De aanpak van overlast vanuit kamerverhuurpanden is door het college expliciet benoemd in 
het coalitieakkoord 2018-2022 in het kader van het behoud van de leefbaarheid  in de straat, 
buurt of wijk. Het terugdringing van de overlast vanuit kamerverhuurpanden kan alleen worden 
gerealiseerd door het structureel uitbreiden van de capaciteit van handhaving en opvolging. 
Voor deze uitbreiding is geld gereserveerd in de huidige programmabegroting. Het college gaat 
akkoord met de tijdelijke uitbreiding van de formatie met 1fte toezichthouder Basis Registratie 
Personen (team Publiekszaken en Subsidies) en 1 fte handhaver bouw- en woningtoezicht 
(team Vergunningen, Toezicht en Handhaving) t/m 2020. Daarnaast gaat het college akkoord 
met de structurele uitbreiding van de formatie met 1fte juridisch adviseur handhaving (Team 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). 
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1098274 - Jaarrekening 2018 Stadsgewestelijke Zwembad Vastgoed BV 
Op 17 april 2019 is in de directievergadering van het Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV 
de jaarrekening 2018 vastgesteld. Het college neemt kennis van de jaarrekening 2018 en van 
de goedkeurende accountantsverklaring en verleent goedkeuring aan de jaarrekening 2018. 

1100600 - MSV B.V. tijdelijke verhuur grond Eerste Binnenhaven 
Het bedrijf Maritime Support Vlissingen B.V. (MSV), onderdeel van Delta Coastal Services B.V. 
(DCS) wil graag op een kavel grond aan de Eerste Binnenhaven een bedrijf vestigen voor het 
transport over water van werknemers en materialen ten behoeve van offshore-activiteiten. Op 
de kavel wil het bedrijf kantoor-, magazijn- en werkruimten realiseren. Op het beoogde terrein 
is nu nog het bedrijf Megamix gevestigd. Omdat het nog geruime tijd duurt voordat dit terrein 
beschikbaar komt en het plan gereed is, heeft MSV gevraagd om, in afwachting van de 
definitieve bouw, tijdelijk een braakliggende kavel te huren. Het college gaat akkoord met de 
tijdelijk verhuur van een braakliggende kavel en het ondertekenen van de huurovereenkomst. 

1098574 - Opnemen islamitische school in het Plan van Scholen 
De Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) is voornemens een school te starten in 
Vlissingen. Hiervoor heeft SIPO een aanvraag ingediend om opgenomen te worden in het Plan 
van Scholen van Vlissingen. De aanvraag van SIPO voldoet aan alle voorwaarden. Het college 
stelt de gemeenteraad voor op aanvraag van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs een 
islamitische school op te nemen in het Plan van Scholen 2020-2023 Vlissingen en het Plan van 
Scholen 2020-2023 Vlissingen vast te stellen. Op grond van artikel 74 van de Wet op het 
primair onderwijs dient de Gemeenteraad vóór 1 augustus 2019 te besluiten of de aanvraag in 
aanmerking komt voor het Plan van Scholen 2020-2023. Hierna zal de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) een besluit nemen omtrent de goedkeuring van het Plan van 
Scholen. 

1099530 - Incidentele instandhoudingbijdrage residentiele voorziening jeugd 
Emergis 2018 
Gedurende de bouw van de nieuwe Ithaka kliniek voor jeugd geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ) heeft het college in maart 2018 besloten een instandhoudingsbijdrage te verstrekken 
voor 2017 voor de bestaande residentiele voorziening jeugd van Emergis. Hierbij is destijds de 
intentie uitgesproken ook een bijdrage over 2018 te willen verstrekken op basis van de 
voorliggende resultaten. Uit de accountantsverklaring 2018 van Emergis blijkt dat opnieuw de 
maximale bijdrage van € 635.000 van de Zeeuwse gemeenten nodig is. Het college stemt in 
met het verstrekken van het Vlissingse aandeel in deze instandhoudingsbijdrage over 2018 
voor een bedrag van € 79.596 aan Emergis. In 2019 is er geen instandhoudingsbijdrage meer 
nodig, omdat dan de nieuwe Ithaka kliniek voor jeugd GGZ is geopend. 

1102752 - Aanbieden van de raadsinformatiebrief omtrent het voorgenomen 
besluit de archieftaken over te dragen aan het Zeeuws Archief 
Het college is voornemens om de taken van het Archief over te dragen aan het Zeeuws Archief 
middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Het college informeert de raad over dit 
voorgenomen besluit. Het raadsvoorstel wordt op 29 augustus 2019 besproken in de 
commissievergadering. Op 12 september 2019 staat het onderwerp op de agenda, ter 
besluitvorming, van de gemeenteraadsvergadering. 
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