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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 22 juni 2021 
Vastgesteld 29 juni 2021 

1315593 - Motie Openbaar onderhoud 
Het college heeft de motie van CDA, POV, SGP, PvdA en VVD over het Openbaar 
onderhoud beantwoord door middel van een raadsinformatiebrief. In de motie wordt 
gevraagd het groen, ondanks het door de Artikel 12-procedure bepaalde niveau, intensiever 
te onderhouden.  
Het college geeft aan dat het niveau niet altijd conform afspraak was en dat de aannemer 
hierop is aangesproken. De werkzaamheden aan het openbaar groen worden hervat na het 
einde van het in de Nota Dierenwelzijn aangegeven broedseizoen met inachtneming van de 
wettelijke zorgplicht. 

1313761 - Jaarverantwoording Toezicht Kinderopvang 2020 
Het college stelt jaarlijks een verslag vast van alle toezicht- en handhavingstaken die de 
gemeente in het voorafgaande jaar ter uitvoering van de Wet kinderopvang heeft verricht. 
Het verslag is uiteindelijk bedoeld als verantwoording aan de minister van OC&W. 
Uit de analyse van de gegevens blijkt dat het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang, 
inclusief het handhaven op door de GGD Zeeland gesignaleerde tekortkomingen, aan de 
wettelijk gestelde eisen voldoet. Het verslag is op een tweetal onderdelen aangevuld met 
een corrigerende toelichting. Het verslag is met een raadsinformatiebrief ter kennisname aan 
de raad aangeboden. 

1312390 - Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 
Elke gemeente is volgens de Wmo 2015 verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit 
te voeren. ZB|Planbureau heeft dit voor de gemeente Vlissingen uitgevoerd. De resultaten 
van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over onderzoeksjaar 2020 zijn bekend. De 
uitkomsten van het onderzoek laten grotendeels dezelfde resultaten zien als een jaar eerder. 
Op de volgende punten is enige positieve verandering te zien (toename van 2 tot 7 
procentpunten): 
- Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag. 
- Ik werd snel geholpen. 
- Ik werd serieus genomen door de medewerker. 
- In het gesprek heb ik samen met de medewerker naar een oplossing gezocht.  
- De ondersteuning past goed bij mijn hulpvraag. 
 

Via een raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd. 

1313728 - Verlenging huur Witte Huis, Prins Hendrikweg 3 
Het bedrijf Havenwerk heeft plannen om nieuwbouw te realiseren aan de Prins Hendrikweg 
(binnenhavens). Met het oog op deze nieuwbouw is in maart 2018 een huurovereenkomst 
afgesloten met Havenwerk voor het Witte Huis aan de Prins Hendrikweg. In februari 2020 is 
deze verlengd tot 1 juli 2021. Vanwege onder andere de vertragende effecten van Covid-19, 
maar ook door het noodzakelijk verleggen van kabels door derden, is meer tijd nodig om de 
plannen te realiseren. Om de tijd te overbruggen tot de nieuwbouw in gebruik wordt 



2 
 

genomen, wordt de huurovereenkomst verlengd tot en met 30 juni 2023. 

1315591 - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2021 
Op 4 juni 2021 is het college door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland 
(VRZ) geïnformeerd over de vaststelling van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Zeeland 2021. Het college adviseert de raad in te stemmen met de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland 2021. 

1309585 - Evaluatie 2de Kamer verkiezingen 
De organisatie en het verloop van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 in de 
gemeente Vlissingen is na afloop geëvalueerd. Door de Corona pandemie waren dit bijzondere 
verkiezingen, waarbij extra voorzieningen en maatregelen getroffen zijn, zoals de twee extra 
verkiezingsdagen en het briefstemmen voor 70 plussers. 
In deze evaluatie zijn opmerkingen van kiezers, raadsleden, de Wmo Adviesraad, 
stembureauleden en het eigen personeel opgenomen. Het college stelt de evaluatie vast. 

1257979 - Reactie op motie wijktafels 
Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2021 is door de raad op 9 juli 2020 de ‘motie 
wijktafels‘ van de partijen CDA, POV, SGP, PvdA en VVD aangenomen. In de motie wordt 
gevraagd om wijktafels in alle wijken en kernen te faciliteren waar de inwoners dat wensen of 
waar er behoefte aan is. Daarnaast wordt gevraagd om ruimte te bieden voor raadsleden om 
als toehoorders hun vertegenwoordigende taak ook in de bijeenkomsten van de wijktafels uit 
te oefenen.  
Het college besluit om de wijktafels te faciliteren. Uitgangspunt is dat de wijktafels op 
uitnodiging zijn voor de inwoners van de betreffende wijk. Andere belangstellenden mogen 
alleen op uitnodiging van de wijktafels aanwezig zijn. Het college gaat zich er hard voor 
maken dat de wijktafel tenminste eens per jaar de raad in de gelegenheid stelt om bij een 
wijktafel aanwezig te zijn. 

1312443 - Functionele invulling Baskensburg West 
Op 15 december 2020 heeft het college besloten tot onderzoek naar de functionele invulling 
van Baskensburg West. Hierbij is gekeken of de huisvesting voor (inter)nationale 
werknemers, een moskee en tennisvelden mogelijk zijn en zijn de financiële consequenties 
hiervan in beeld gebracht. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een tweetal modellen. Deze 
modellen zijn grotendeels gelijk aan elkaar. Het onderscheid tussen deze twee modellen 
betreft de noordwestelijke hoek. Zo bevat het ene model de locatie van de tennisvelden, in 
het andere model zijn hier enkele bedrijfskavels opgenomen en een extra entree tot het 
gebied via een rotonde vanaf de Sloeweg. De tennisvelden zijn in de tweede variant dus niet 
inpasbaar. Het college besluit model 1 als voorkeursmodel te presenteren en te zijner tijd 
voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. 

1316978 - Aanvragen specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en 
handhaving 
Er is vanuit het Rijk geld beschikbaar gesteld om extra werkzaamheden te kunnen uitvoeren 
vanwege de Corona-wet (ter ondersteuning en ontlasting van de BOA's en binnen de 
gemeente in het algemeen). Voor Vlissingen is een bedrag van € 155.608,77 beschikbaar 
gesteld. 

1311623 - Bestedingen tlv Steunpakket 2 Cultuur   
Van het Rijk is voor de tweede maal compensatiegelden cultuur ontvangen, ditmaal tot een 
bedrag van € 201.000.  Deze bijdrage wil het college inzetten om bestaande knelpunten in 
de culturele sector op te lossen. Daarbij wordt gezocht naar bestemmingen, waar zoveel 
mogelijk inwoners van kunnen profiteren. Het college besluit om een gedeelte van het 
beschikbaar gekomen budget in te zetten voor deelname aan de Zeeuwse Innovatieregeling 
"Samen in Zee" (€ 22.000), Kunsteducatie Walcheren (€ 14.000) en voor het festival "Film by 
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the Sea" (€ 50.000). Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt € 86.000. 

1313074 - Boulevardsvisie (herijking) inspraakversie vrijgeven voor inspraak 
In 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Boulevardvisie. Op basis van nieuwe 
inzichten en ambities is de Boulevardsvisie, langs de destijds gehanteerde thema's (visie), 
herijkt. Het college besluit om de inspraakversie van de Boulevardsvisie (herijking) voor de 
inspraak vrij te geven. Naar verwachting kan de definitieve versie van de herijkte visie in het 
derde kwartaal 2021 ter besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Gelijktijdig 
zal dan een uitvoeringsnotitie voorgelegd worden aan de gemeenteraad over de 
verblijfskwaliteit in relatie tot de ambitie om de Boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter 
een autoluwer karakter te geven. 

1300575 - Aanvullende bezuinigingen Artikel 12 – mantelzorgwaardering 
De gemeente Vlissingen heeft een grote bezuinigingsopgave te realiseren op het sociaal 
domein. Om hier invulling aan te geven zijn de aanvullende bezuinigingen op mantelzorg 
onderzocht. Hierbij is de door de raad aangenomen ‘motie mantelzorgwaardering‘ (november 
2020) meegenomen. Met de afschaffing van het noodfonds en het verlagen van het bedrag 
van de mantelzorgwaardering wordt een bezuiniging gerealiseerd van ruim € 111.000. 
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