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2118081 - Jaarlijkse rapportage garantstelling North Sea Port Netherlands NV 
De gemeente Vlissingen staat, net als de gemeenten Borsele en Terneuzen, alsmede de 
provincie Zeeland, al jaren garant voor de leningen- en derivatenportefeuille van North Sea 
Port Netherlands NV. In de Garantieovereenkomst 2019 is afgesproken dat het havenbedrijf 
jaarlijks een rapportage over deze garantstelling opstelt. Uit deze rapportage over 2021 blijkt 
dat North Sea Port binnen de gestelde kaders blijft en dat het havenbedrijf bijtijds zelfstandig 
haar leningen kan financieren. Het college neemt kennis van de jaarlijkse rapportage 
garantstelling 2021 inzake North Sea Port Netherlands NV. Tevens stuurt het college een 
brief met onderwerp ‘Jaarlijkse rapportage garantstelling 2021 North Sea Port Netherlands 
NV’ naar de gemeenteraad. 

2136683 - Aanpassing 1e herziening 2022 grondexploitaties 
Met de ‘Paragraaf grondbeleid 1e herziening 2022’ worden het college en de raad 
geïnformeerd over de stand van zaken van de individuele grondexploitaties per 1 januari 
2022. Ook wordt hierin weergegeven wat deze 1e herziening 2022 van de grondexploitaties 
betekent voor de verliesvoorzieningen die getroffen zijn. 
Met deze herziening zijn alle ramingen van kosten en opbrengsten geactualiseerd. Het 
resultaat van deze herziening bedraagt afgerond € 2,0 miljoen voordelig. Dit is als volgt 
opgebouwd: 
- Verlagen risicoreservering met € 0,8 miljoen. 
- Afsluiten grondexploitaties € 0,2 miljoen. 
- Winstnemingen € 1,0 miljoen. 
Het bedrag van € 2,0 miljoen wordt aan het resultaat van de jaarrekening 2021 toegevoegd. 
De belangrijkste oorzaken van dit resultaat zijn de verlaging van de aanvullende 
risicoreservering in verband met het afzetrisico en de verlaging van de verliesvoorziening als 
gevolg van aanpassing van de renteparameter. In deze totalen is ook de aanpassing van het 
budget voor het casco plus herstel van de Machinefabriek in het Scheldekwartier verwerkt. 
Het college legt de 1e herziening 2022 van de grondexploitaties ter besluitvorming aan de 
raad voor. 

2131662 - Jaarverantwoording toezicht kinderopvang 2021 
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 bij het verslag horende 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 één onderdeel 
aangevuld met een corrigerende toelichting. Het college neemt kennis van de 
Jaarverantwoording toezicht Kinderopvang 2021 en biedt het verslag met een 
raadsinformatiebrief ter kennisname aan de raad aan. 

2131989 - Bestuursrapportage 2022 
Het college stelt de raad voor de 1e bestuursrapportage 2022 vast te stellen. De 1e 
bestuursrapportage 2022 heeft betrekking op de eerste 4 maanden van 2022. In 
de bestuursrapportage wordt teruggekeken naar deze maanden en vooruitgeblikt naar het 
einde van 2022. In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over beleidsmatige 
afwijkingen en financiële afwijkingen (groter dan € 25.000). Het besluit is genomen onder 
voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en instemming van de Provincie 
Zeeland als toezichthouder. 
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