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1302621 - Vaststelling uitvoeringsagenda toeristische visie Vlissingen 2021-
2024 
Het college van B&W van de gemeente Vlissingen stelt het inspraakschrift en de 
Uitvoeringsagenda Toeristische Visie Vlissingen 2021-2024 vast. De gemeenteraad is 
middels een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. 

1314161 - Voorlopige aanslag Toeristenbelasting 2021 
Vanwege de coronacrisis is de wens van het college om geen voorlopige aanslagen  
toeristenbelasting 2021 op te leggen. De ondernemers hebben hierdoor meer financiële  
ruimte, zolang er sprake is van Corona maatregelen. In maart 2022 wordt er alleen een  
definitieve aanslag toeristenbelasting 2021 opgelegd. Voor het belastingjaar 2022 gaan we in  
overleg met de sector voor het eventueel definitief afschaffen van de voorlopige aanslag. 

1314608 - Bekendmaking voorgenomen ruiming begraafplaats Vredehoflaan 
Op 27 mei 2021 heeft de raad het investeringskrediet voor de nieuwbouw voor team 
Stadsbeheer beschikbaar gesteld. Bij vertrek van team Stadsbeheer naar een nieuwe locatie 
valt de huidige vestigingslocatie aan de Vredehoflaan Vlissingen vrij. De huidige locatie is 
een gesloten begraafplaats waarop zich nog stoffelijke resten bevinden. Omwille van 
herbestemming van de locatie moeten deze resten geruimd worden. De Beheersverordening 
gemeentelijke begraafplaatsen Vlissingen 2010 schrijft voor dat een voorgenomen ruiming 
ten minste een jaar voor ruiming bekend wordt gemaakt. Is dat "wachtjaar" eenmaal voorbij 
dan staat het vrij om een datum voor de ruiming te kiezen. 

1311683 - Planologische procedure Stoomhijskraan Schelde 38 
Scheldekwartier 
Om het plaatsen van Stoomhijskraan 38 aan de Ketelmaker in het Scheldekwartier mogelijk 
te maken is een uitgebreide voorbereidingsprocedure nodig. Het project is in strijd met het 
geldende bestemmingsplan 'De Schelde'. In de bij de aanvraag omgevingsvergunning 
behorende ruimtelijke onderbouwing is de motivering opgenomen die aangeeft dat er geen 
ruimtelijke belemmeringen zijn om aan het project medewerking te verlenen. Het college 
besluit om de procedure te starten en de raad nader te informeren middels een 
raadsinformatiebrief. 

1303131 - Overdracht contractuele verplichtingen "Koop- en 
Ontwikkelingsovereenkomst Timmerplein - ontwikkelplot blok B en C". 
Op 15 juli 2020 is het college de “Koop- en Ontwikkelovereenkomst Timmerplein – 
Ontwikkelplot blok B en C” aangegaan met Zeeuwse Vastgoed BV. Na ondertekening heeft 
Zeeuwse Vastgoed BV verzocht om de rechten en plichten over te mogen dragen naar een 
andere entiteit, te weten ‘Zeeuwse Ontwikkelingscombinatie Nieuwbouwprojecten’. Deze 
entiteit bestaat naast Zeeuwse Vastgoed BV uit BGP Ontwikkeling B.V. uit Middelburg. 
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Deze nota ziet toe op het instemmen met een overdracht van rechten en plichten zoals 
opgenomen in de "Koop- en Ontwikkelingsovereenkomst Timmerplein --  ontwikkelplot B en 
C"  van Zeeuwse Vastgoed BV naar Zeeuwse Ontwikkelingscombinatie Nieuwbouwprojecten 
BV. 

1312678 - Stand van zaken Transitievisie Warmte 
Op 13 oktober 2020 heeft het college het Plan van Aanpak Transitievisie Warmte (TVW) 
vastgesteld. Hierin staat omschreven hoe Vlissingen in 2021 in vijf stappen kan komen tot 
een TVW met een provinciale basis en een lokale uitwerking. We streven er naar om de 
TVW in oktober 2021 door de raad te laten vaststellen. Momenteel is er een eerste concept 
TVW gereed en binnenkort vindt er een tweede participatiemoment met bewoners en 
raadsleden plaats. Dit is daarom een goed moment om zowel het college als de raadsleden 
op de hoogte te stellen van de stand van zaken van de TVW. 

1310241 - Nieuwe achtervangovereenkomst Gemeente - Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW) 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een voorstel gedaan aan het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor een nieuwe standaard 
achtervangovereenkomst. Dit voorstel is mede gebaseerd op een ledenraadpleging in juni 
2020. WSW heeft de voorstellen en een aantal wijzigingen als gevolg van het strategisch 
programma van WSW verwerkt in een nieuwe standaardovereenkomst. De VNG heeft de 
nieuwe achtervangovereenkomst op 15 april 2021 goedgekeurd.  
Het college stemt in met de nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW) en stuurt deze ondertekend retour. 

1309224 - Verlengen Ondersteuningsplan Berséba 
De Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs heeft verzocht het Ondersteuningsplan 
van Samenwerkingsverband Berséba 2018-2022 te verlengen voor de duur van één jaar. 
Door de COVID-pandemie hebben de geplande activiteiten en de bijbehorende evaluatie met 
alle betrokkenen vertraging opgelopen. De Onderwijsinspectie stemt in met verlenging voor 
de duur van één jaar mits de gemeenten hiermee instemmen. 
Het college stemt in met het verzoek tot verlenging, onder voorwaarde van de instemming 
door alle Walcherse gemeenten. 

1306515 - Verzoek financiële steun aan Vlissingse Ondernemers Centrale in 
2021 
De nieuwe Bedrijven Investerings Zone (BIZ) 2021 voor het centrum van Vlissingen is niet 
doorgegaan. De reden is de coronacrisis en het bijkomende voordeel van het verlagen van 
de lasten voor ondernemers in deze moeilijke tijden. Door het besluit de BIZ niet in te voeren 
heeft de Vlissingse Ondernemers Centrale dit jaar geen inkomsten. Hierdoor worden 
activiteiten en evenementen in de binnenstad niet door de VOC ondersteund. Aan het 
verzoek van de VOC om incidentele financiële steun in dit overbruggingsjaar wordt gehoor 
gegeven door opdrachtverstrekkingen aan initiatieven en organisatoren van diverse nader te 
bepalen activiteiten en evenementen ter versterking van de lokale economie en de 
toeristische aantrekkelijkheid van de binnenstad. Het college stelt in 2021 € 25.000 
beschikbaar. 

1313807 - 1e Bestuursrapportage 2021 
De 1e bestuursrapportage 2021 heeft betrekking op de eerste vier maanden van 2021. In de 
bestuursrapportage wordt teruggekeken naar deze maanden en vooruitgeblikt naar het einde 
van het jaar 2021. De voor- en nadelen vanaf € 25.000 worden toegelicht. Waar benodigd is 
in deze rapportage in de toelichtingen de aansluiting met de begroting 2021 gemaakt. Ook 
wordt in deze rapportage de stand van zaken van de majeure projecten weergegeven. 
Daarnaast is in deze rapportage ook de impact van de coronacrisis beleidsmatig en 
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financieel meegenomen. Tenslotte zijn er een aantal aparte beslispunten opgenomen. Dit 
betreft een beslispunten ten aanzien vrijgeven van onderhoudskredieten wegen en kades 

Artikel 12, frictiekosten Porthos, 4
e
 Compensatiepakket coronamaatregelen en rijksbijdrage 

acute jeugdproblematiek, tijdelijke uitbreiding formatie team Wmo en Jeugd. Dit wordt in de 
rapportage verder toegelicht. 

1313834 - Kadernota 2022 definitief 
Het startpunt voor deze kadernota is het bestaande beleid zoals opgenomen in de 
Programmabegroting 2021. Vanuit deze startpositie houden we in deze kadernota rekening 
met de bijzondere voorschriften vanuit het Artikel 12-traject, waaronder de jaarlijkse eigen 
bijdrage aan de sanering van de algemene reserve. Het inhoudelijk kader wordt bepaald 
door de uitwerking van de actiepunten, voortkomend uit het coalitieakkoord. De kadernota 
geeft het college het mandaat dit inhoudelijk en financieel perspectief verder uit te werken in 
een aan de gemeenteraad aan te bieden concept Programmabegroting. In het spoor van de 
kadernota wordt de jaarlijkse evaluatie van het coalitieakkoord opgesteld en ter vaststelling 
aangeboden aan het college. 

1297112 - Collegeopdracht project Ontwikkeling Stationsgebied 
Onderdeel van het compensatie pakket 'Wind in de zeilen' is de ontwikkeling van de 
Stationsomgeving Vlissingen (fiche f Bereikbaarheid). Daarmee wordt invulling gegeven aan 
de doelstellingen van de programma's 'Leefbaarheid' en 'Aantrekkelijke stad' uit het coalitie 
akkoord. Middels deze nota stemt het college in met de definitieve versie van de 
collegeopdracht 'Stationsgebied Vlissingen'. 
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