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1339526 - Reactie verzoek WVO Zorg krediet ouderenhuisvesting 
Het college neemt kennis van het schriftelijk verzoek van WVO Zorg om een bijdrage te 
leveren aan de realisatie van woonzorgcentrum Oranjeplein. Uit het Krediet 
Woningverbetering Ouderenhuisvesting wordt een bedrag van € 145.000 beschikbaar 
gesteld voor het realiseren van: 
- de inrichting van de openbare ruimte en onvoorziene omstandigheden; 
- de realisatie van extra tijdelijke parkeerplekken voor bouwpersoneel; 
- de realisatie van de oprit bij de Doornluststraat, voor zover deze gelegen is op 

openbare grond; 
- de verplaatsing van de sirene van het landelijke alarmeringssysteem naar een nieuwe 

WAS-locatie aan de Steenwijkstraat. 
Het college besluit daarnaast om geen precariobelasting in rekening te brengen.  
 
1359044 - Convenant vorming Regiofonds recreatieve zandsuppleties Zeeuwse 
kustgemeenten 
Ten behoeve van de vorming van een regiofonds recreatieve zandsuppleties is er een 
convenant opgesteld tussen de vijf Zeeuwse kustgemeenten. Het convenant bevat de 
uitgangspunten voor het regiofonds waaronder de verdeelsleutel voor de jaarlijkse inleg per 
gemeente, het beheer en de wijze van besteding van het fonds. Voor Vlissingen komt dit 
neer op een jaarlijks bedrag van € 35.685. Een bedrag van € 38.000 is hiervoor reeds 
opgenomen in de programmabegroting. Het college stemt in met het convenant.  
 
1356993 - Vaststellen stembureaus 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 moeten de stemlokalen worden 
aangewezen. Daarnaast moeten voor de extra verkiezingsdagen op 14 en 15 maart vier 
stemlokalen beschikbaar zijn. Met het aanwijzen van de stemlokalen wordt rekening 
gehouden met een goede toegankelijkheid en spreiding binnen de gemeente. 
 
1361046 - Start Inspraakprocedure Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022 
De gemeente Vlissingen wil dat haar gemeentelijke kaders passen bij de huidige wet- en 
regelgeving en haar eigen Grondstoffenbeleid 2020-2024. Om tot een goede uitvoering te 
komen is het noodzakelijk de afvalstoffenverordening Vlissingen 2005 te actualiseren. Het 
college stelt het ontwerp van de Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022 vast en start de 
inspraakprocedure. 
 
1360676 - Jaarverslag samenwerking belastingen 2021 
De financiële doelstellingen voor 2021 van de samenwerking belastingen zijn net niet 
gerealiseerd. De meeste kwaliteitsdoelstellingen zijn wel gehaald, met uitzondering van de 
doelstelling om 95% van de bezwaren af te doen voor 1 juli 2021. We hebben een 
percentage gerealiseerd van 90%. 
Eén van de belangrijkste kwalitatieve doelstelling is een waarderingsoordeel ‘goed’ van de 
Waarderingskamer. Dit waarderingsoordeel heeft de samenwerking behouden in 2021. Het 
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college neemt het jaarverslag samenwerking belastingen 2021 voor kennisgeving aan. 
Het afhandelen van de kwijtscheldingsverzoeken door Sabewa Zeeland is dit jaar goed 
verlopen. De termijnen zijn gehaald en er zijn duidelijk minder beroepschriften en klachten 
binnen gekomen dan in het verleden. 
 
1356829 - Vaststellen wijzigingsplan 'Bedrijventerrein Souburg - herontwikkeling 
Veerhavenweg, vergroting bouwvlak, archeologie' 
In 2020 zijn de ligging van de Oude Veerhavenweg, Veerhavenweg, Westerhavenweg, 
Oosterhavenweg, Poortersweg, Poorterspad en Buitenhavenpad gewijzigd. Het oude tracé 
van de Veerhavenweg is buiten gebruik gesteld en gesaneerd. Deze gronden zijn inmiddels 
bouwrijp gemaakt voor de ontwikkeling als bedrijventerrein. Om het gebruik als 
bedrijventerrein planologisch mogelijk te maken is een ontwerpwijzigingsplan opgesteld. Op  
2 november 2021 heeft het college het ontwerpwijzigingsplan ‘Bedrijventerrein Souburg -
herontwikkeling Veerhavenweg, vergroting bouwvlak, archeologie' in procedure gebracht. 
Belanghebbenden zijn nadien in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Hier is 
geen gebruik van gemaakt. Het college stelt het ontwerpwijzigingsplan ongewijzigd vast.  
 
1356606 - Vrijstelling Provincie geboortebeperking ganzen 
Ondanks aangepaste beheermaatregelen is er sprake van ganzenoverlast op het sportpark 
Bonedijke in Vlissingen. Een oplossing voor deze aanhoudende overlast is een provinciale 
vrijstelling of ontheffing om eieren te behandelen. Om van deze vrijstelling of ontheffing 
gebruik te kunnen maken, dienen de overlastgebieden, soorten en aantallen in kaart te zijn 
gebracht en beschreven in een rapport. Het rapport wordt gebruikt als onderbouwing ter 
uitvoering van de Provinciale vrijstelling of ontheffing. Het rapport verschaft ook een 
toelichting voor het publiek en de gemeenteraad: waarom er wordt ingegrepen in de 
populatie ganzen en wat voor effect dit heeft op de bestaande populaties in Vlissingen. Voor 
het beheer wordt aangesloten bij de beheerwijze beschreven in het Faunabeheerplan 
Zeeland en worden de beheermaatregelen begeleid en uitgevoerd door een ecoloog.  
 


