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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 9 
oktober 2018 
Vastgesteld op 23 oktober 2018 

1042176 – Tarieven gemeentelijke belastingen 2019 
Jaarlijks stelt de gemeenteraad de tarieven voor de gemeentelijke belastingen vast in de 
belastingverordeningen. Het college van B&W biedt 8 verordeningen ter vaststelling aan de 
gemeenteraad aan. B&W stellen voor vijf belastingen in 2019 uitsluitend te verhogen met de 
index (1,5%): hondenbelasting, precariobelasting, forensenbelasting, marktgelden en 
havengelden. Een drietal belastingen stijgt met een groter percentage. De tarieven voor 
rioolheffingen stijgen met 5,9% (conform de financiële onderbouwing van het Verbreed 
Gemeentelijk Rioleringsplan). De afvalstoffenheffing stijgt met 2,1%, omdat er hogere kosten 
zijn verbonden aan afvalverbranding. De tarieven van de lijkbezorging worden jaarlijks met 5% 
extra verhoogd, omdat de gemeente dit meer kostendekkend wil maken. Dit tarief komt 
daardoor uit op een verhoging van 6,5%.  
Voor de parkeerverordening en de onroerendezaakbelasting worden aparte voorstellen 
voorbereid. De kans bestaat dat de rioolheffingen nog wijzigen naar aanleiding van het Artikel 
12 traject. 

1040500 - Overeenkomst voor de opsporing en ruiming van Niet 
Gesprongen Explosieven 
Op grond van de 'Bommenregeling' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties is het mogelijk om een bijdrage van 70% in de kosten voor de opsporing en 
ruiming van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog te ontvangen. Van deze regeling kunnen 
ook bedrijven en particulieren gebruik maken. De aanvragen bij het Ministerie lopen via de 
gemeente. Hiertoe sluit de gemeente overeenkomsten af met de aanvragers. De gemeente 
loopt hierbij geen financieel risico. Twee ondernemingen en één particulier sluiten een 
overeenkomst met de gemeente om een aanvraag in te dienen. 

1030999 - Handhavend optreden tegen bebouwing voormalig tijdelijk 
zorgcentrum Weyevlietplein 
Aan het Weyevlietplein staan (inmiddels) lege units van het tijdelijk zorgcentrum dat WVO Zorg 
daar had gehuisvest. Deze units werden tot 1 mei 2018 gedoogd. ME Vastgoed heeft namens 
WVO Zorg verzocht om tot 15 januari 2019 uitstel te krijgen van de verplichting om de units te 
verwijderen. Het college van B&W heeft besloten om handhavend op te treden en de 
begunstigingstermijn te stellen op uiterlijk 15 januari 2019. Daarna gaat de gemeente 
dwangsommen innen. Het terrein moet uiterlijk 1 juli 2019 opgeleverd worden. 

1042728 – Aanbesteding Wmo-ondersteuning  
Het college van B&W geeft uitvoering aan de inkoopstrategie, die samen met de gemeenten 
Middelburg en Veere is bepaald, voor het in de markt zetten van Wmo-ondersteuning. B&W 
hebben de conceptovereenkomsten vastgesteld. Die worden gepubliceerd voor inschrijving 
door marktpartijen. Er is gekozen voor overeenkomsten met een looptijd van vier jaar met een 
jaarlijkse stilzwijgende verlenging. Binnen de looptijd van de overeenkomsten is er veel ruimte 
om zaken te wijzigen. Daarnaast is er de mogelijkheid om als individuele gemeente uit te 
treden (met een opzegtermijn van zes maanden) wanneer dit wenselijk of noodzakelijk mocht 
zijn. Dit besluit heeft geen gevolgen voor de gemeentebegroting. 

1029299 - Plan van aanpak Regionale Energie Strategie  
B&W hebben ingestemd met het plan van aanpak van de Zeeuwse gemeenten, de provincie 
Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Enduris en Impuls Zeeland om te komen tot een 
Zeeuwse Regionale Energie Strategie (RES). In dit plan van aanpak beschrijven de betrokken 
kernpartners welk proces zij samen volgen en welke samenwerkingsstructuur wordt opgericht 
om vóór 2021 een Zeeuwse RES te ontwikkelen en vast te stellen. De kosten per jaar voor de 
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ontwikkeling van het Zeeuwse RES worden geraamd op € 220.000 per jaar, waarvan voor 
rekening van de gemeente Vlissingen € 4.674 in 2018 en € 8763 per jaar in 2019, 2020 en 
2021.   
Het uiteindelijke doel hiervan is om ten opzichte van 1990 een CO2-reductie van 49% te 
behalen in 2030 en 95% in 2050. Dit komt overeen met de doelen in de inmiddels door de 1e 
en 2e Kamer vastgestelde Klimaatwet. Wij onderschrijven dit doel graag, maar beseffen 
tegelijkertijd dat onze mogelijkheden beperkt zijn. 

1040470 - Ondertekening intentieverklaring Brede Regeling 
Combinatiefuncties voor 2019-2022 
Het Ministerie van VWS vraagt om een herbevestiging van de deelname van de gemeente 
Vlissingen aan de structurele rijkssubsidie Brede regeling Combinatiefuncties (brede scholen, 
sport en cultuur), die voor 15 oktober 2018 moest worden ingediend. B&W hebben ingestemd 
met het verzenden van de benodigde verklaring hiervoor. Daarnaast besluit het college om de 
uitvoering van een drietal onderdelen van deze regeling over te dragen aan een drietal externe 
partners: Kunsteducatie Walcheren, SportZeeland en de Stichting ROAT. 
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