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1345521 - Aanpak ‘Ontwerp herinrichting Boulevards Evertsen en Bankert’ en 
beschikbaar stellen voorbereidingskrediet 
In november 2021 heeft de gemeenteraad de Boulevardsvisie aangenomen. Vanuit deze 
Boulevardsvisie is het herinrichten van de Boulevards Evertsen en Bankert een van de 
speerpunten, waarbij ingezet wordt op het vergroten van de verblijfskwaliteit. Er wordt in 4 
stappen toegewerkt naar een inrichtingsplan; inventariseren, schetsen, ontwerpen en 
uitwerken. Gedurende het proces wordt op verschillende momenten en op diverse manieren 
participatief samengewerkt met diegenen die zich betrokken voelen bij de Vlissingse 
boulevards. Het college stelt een krediet beschikbaar om het ontwerp op te gaan stellen.  
Separaat aan het traject voor de Boulevards Evertsen en Bankert loopt een verkenning voor 
de mogelijkheden ter verbetering van de woon- en verblijfskwaliteit op Boulevard de Ruyter, 
gekoppeld aan het gebruik en inrichting van de openbare ruimte. 
 
1348207 - Aanwijzingsbesluit gft-inzamelvoorziening hoogbouw (incl. laagbouw 
zonder vrij achterom)  
Het college besluit om voor hoogbouwwoningen en woningen zonder een vrije achterom een 

gft-cocon te plaatsen. Het betreft de locaties Berkenstraat, Wilgenstraat, M.A. van de 

Puttestraat, Geulstraat, Lekstraat, Doornluststraat, Hudsonstraat, Oranjeplein en Verlengde 

Kanaalstraat in Oost-Souburg. Een gft-cocon is een inzamelvoorziening van afval en 

grondstoffen bestemd voor meerdere huishoudens. Zo kunnen ook deze huishoudens hun 

gft-afval scheiden. De locaties van 10 gft-cocons voor gft-afval zijn per brief in een ontwerp 

voorgelegd aan omwonenden. De reacties hebben niet geleid tot een wijziging in de locaties. 

1349290 - Rechtmatigheidsverantwoording (voortgang en planning december 2021) 
De raad wordt opnieuw geïnformeerd over de planning inzake de invoering van de 
rechtmatigheidsverantwoording van de gemeente Vlissingen. De raad is in november 2021 al 
eerder geïnformeerd over de stand van zaken inclusief een planning inzake de invoering van 
de rechtmatigheidsverantwoording voor de gemeente. De Partij Souburg-Ritthem heeft 
hierover vragen gesteld. In de raadsvergadering van 11 november 2021 is besloten dat ten 
aanzien van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording de raad nog voor de 
verkiezingen 2022 hierover wil besluiten en de planning zou worden aangepast.  
 
1338545 - Openstellen digitale weg bezwaarschriften 
Het college stelt de digitale weg voor het indienen van bezwaarschriften per 1 februari 2022 
vast. Daarnaast besluit het college de gemeenteraad voor te stellen per 1 februari 2022 de 
digitale weg voor het indienen van bezwaarschriften open te stellen. Bezwaarmakers kunnen 
vanaf deze datum via een op de website beschikbaar gesteld e-formulier en via het e-
mailadres gemeente@vlissingen.nl hun bezwaarschrift indienen. Het indienen van 
bezwaarschriften via andere digitale kanalen en/of e-mailadressen blijft afgesloten. Het 
schriftelijk indienen van bezwaarschriften blijft ook mogelijk. Dit besluit geldt uitsluitend voor 
het indienen van bezwaarschriften die gericht zijn tegen besluiten van bovengenoemde 
bestuursorganen. 
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1340258 - Aankondiging beëindigen van de subsidies 
In juli 2021 hebben de organisaties Maatschappelijk Werk Walcheren, Stichting Roat, 
Stichting Manteling en Emergis een vooraankondiging ontvangen over het voornemen tot 
beëindiging van de subsidies per 1 januari 2023. Maatschappelijk Werk Walcheren en 
Stichting Manteling hebben een zienswijze ingediend.  
De zienswijzen op vooraankondiging hebben geen aanleiding gegeven om anderszins te 
besluiten. Besloten is om de subsidies per 1 januari 2023 te beëindigen en de 
aankondigingsbeschikkingen aan deze organisaties te sturen. 
 
1344778 - Convenant Cultuur met gemeenten en regioarrangementen 
Het college besluit het ‘Convenant Gemeentelijke en Provinciale samenwerking culturele 
infrastructuur 2022-2024’ te sluiten. In de afgelopen 12 jaar is de steeds bestaande 
samenwerking tussen de provincie en de Zeeuwse regio's vervat in convenanten. De laatste 
was geldend voor de periode 2018-2020 (inclusief regioarrangementen). De laatste 2 jaar is 
de samenwerking (mede vanwege de coronacrisis) op cultuurgebied tussen de provincie en 
de Zeeuwse gemeenten geïntensiveerd. De samenwerking op meerdere onderdelen binnen 
het beleidsveld cultuur wordt tot uitdrukking gebracht in het ‘Convenant Gemeentelijke en 
Provinciale samenwerking culturele infrastructuur 2022-2024’.  
 
1344367 - Afronding 'verkenningsfase' visie Spuikom en aanvang 'uitwerkingsfase' 
In april 2021 heeft de gemeenteraad uitgangspunten vastgesteld voor de visie Spuikom. In 
juni 2021 en de maanden hierop volgend is een open en vrijblijvende periode geweest om 
ideeën voor de Spuikom in te brengen. In deze periode heeft de gemeente ook OKRA 
Landscapes aangetrokken als begeleidend landschapsontwerper. De bevindingen uit de 
verkenningsfase worden gedeeld en deze fase wordt afgesloten, waarna aangevangen wordt 
met de stappen om te komen tot de uitwerking van een visie Spuikom.  
 
1347286 - Legesverordening 2022 
Uitgangspunt voor alle belastingen en heffingen is dat minimaal de indexatie van 1,5% wordt 
toegepast. Zo ook voor de Legesverordening. De tarieven voor de omgevingsvergunning 
worden echter niet geïndexeerd.  
 
1348558 - Samenwerkingsovereenkomst uitvoering WIZ Fiche Zorg – 
Kerngezondcentra 
Als onderdeel van het Fiche Zorg uit het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen' worden er 
binnen onze gemeente 3 Kerngezond-centra (voorheen Gezondheidscentra genoemd) 
gerealiseerd. Als gemeente nemen we, samen met zorgverzekeraar CZ, de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit onderdeel van het Fiche Zorg. Met de 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst leggen wij en CZ vast dat we deze 
verantwoordelijkheid delen en hoe we dit organiseren.  
 
1349380 - Inzet compensatiemiddelen corona t.b.v. lokale cultuur 
Het college besluit de culturele instellingen te ondersteunen die inkomstenverlies 
(exploitatietekort 2021) hebben door verminderde bezoekersaantallen als gevolg van de 
coronacrisis. Er wordt compensatie verleend tot maximaal 50% van het exploitatietekort 
2021 en voor zover het budget compensatie corona voor de lokale cultuur 
(septembercirculaire 2021) toereikend is. De afzonderlijke bedragen worden binnen de 
vastgestelde kaders toegekend. De uitbetaling vindt uiterlijk in januari 2022 plaats. 
 
1349456 - Start inspraak concept Participatiebeleid en participatieleidraad 
Met een divers samengestelde werkgroep is een eerste schetsontwerp participatiebeleid en 
een participatieleidraad ontwikkeld. Dit schetsontwerp is gebruikt om belanghebbenden/ 
geïnteresseerden en de raad te consulteren in de voorbereiding van het beleid. De 
opmerkingen uit deze consultaties zijn verwerkt in de nu voorliggende concepten. Het 
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college brengt de concepten in de inspraak. Na verwerken van de inspraakreacties wordt het 
definitieve concept in februari 2022 aan de raad voorgelegd.  
 
 
 
 

 
  


