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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst  
B&W 15 maart 2022  
Vastgesteld 22 maart 2022 
 

 
2077886 - Besluit naamgeving openbare ruimte Sintelbaan en Schuttersveld te 
Vlissingen 
Het college heeft 2 nieuwe toekomstige straten benoemd in Baskensburg West in Vlissingen. 
Het gaat om de Sintelbaan, tussen de President Rooseveltlaan en de Sloeweg, en het 
Schuttersveld tussen de Irislaan en de Gildeweg. 
 
2085443 - TPO verslag 2-2-2022 
Op 2 februari 2022 heeft een tripartite overleg (TPO) tussen de gemeente, de provincie 
Zeeland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
plaatsgevonden, in het kader van het Artikel 12-traject. Het concept verslag is ter 
kennisname aan het college aangeboden. 
 
2086130 - Eenmalige uitkering regeling specifieke naleving controle op 
coronatoegangsbewijs 
De eerste regeling ondersteuningsgelden Coronatoegangsbewijs (CTB) over het tijdvak  
22 september 2021 tot en met 31 december 2021 is afgerond. In totaal hebben 31 
ondernemers en sportclubs een aanvraag ingediend voor een totaalbedrag van € 41.277,74. 
Hiermee is de regeling conform het collegebesluit van 30 november 2021 uitgevoerd. Eind 
januari 2022 heeft het Rijk een nieuwe regeling bekendgemaakt. Voor Vlissingen is een 
bedrag van € 169.499 gereserveerd voor het tijdvak 1 januari 2022 tot 27 maart 2022. 
Hiervoor wordt een nieuw kader opgesteld. 
 
1360338 - Evaluatie digitalisering parkeervergunningen 
Het 1e half jaar van de gedigitaliseerde uitgifte van de parkeervergunningen is geëvalueerd. 
Het college stelt de evaluatie vast. 
 
2084953 - Benoeming jurylid Frans Naereboutprijs 
Met de Frans Naereboutprijs zet de gemeente Vlissingen vrijwilligers in het zonnetje die op 
een aansprekende wijze actief zijn binnen de Vlissingse samenleving en zich bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt. De winnaars worden aangewezen door een jury. De jury 
bestaat uit vertegenwoordigers vanuit sport, bedrijfsleven, zorg, sociaal domein en politiek 
(oud politicus). Voor de leden van de jury is een rooster van aftreden vastgesteld. Dit jaar 
treedt er 1 jurylid af volgens het rooster. Ter vervanging van mevrouw G. van Leeuwen stelt 
het college de heer H. Nabil aan. 
 
1360845 - Transformatiefonds extramuralisering en ambulantisering GGZ 2022 
Bij het besluit van 9 juni 2020 heeft het college een transformatiefonds ingesteld voor de 
jaren 2020 en 2021 en aanverwante besluiten genomen. Het college besluit deze werkwijze 
ook voor het jaar 2022 te continueren. Om de drempel voor het indienen van een 
subsidieaanvraag te verlagen, is er een (gewijzigd) reglement en gewijzigde 
aanvraagformulieren vastgesteld. Doel hiervan is een budget voor de 13 gemeenten in 
Zeeland. Dit budget komt ten behoeve van de stapsgewijze transformatie van de 
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ondersteuning en begeleiding van burgers met psychische kwetsbaarheid van een situatie 
van hoofdzakelijk intramurale zorg naar hoofdzakelijk ambulante ondersteuning. Hoofddoel is 
meer maatschappelijke participatie en waar mogelijk herstel. De gemeente Vlissingen (als 
centrumgemeente) ontvangt hiervoor middelen, als gevolg van het hoofdlijnenakkoord GGZ, 
die via de circulaires aan de rijksbijdrage beschermd wonen worden toegevoegd.  
 
 


