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1341090 - Transitievisie Warmte (TVW) en Regionale Strategie Warmte (RSW) 
Op 13 oktober 2020 heeft het college het Plan van Aanpak Transitievisie Warmte (TVW) 
vastgesteld. Hierin staat omschreven hoe Vlissingen in 2021 in 5 stappen kan komen tot een 
TVW met een provinciale basis en een lokale uitwerking. Na 2 participatiemomenten met 
zowel bewoners als raadsleden, is de eerste TVW gereed en klaar om te worden 
vastgesteld. De eerste TVW is de gemeentelijke visie op de energie- en warmtetransitie in de 
gebouwde omgeving. Om de 5 jaar wordt de TVW herijkt. 
Daarnaast ligt ook de afgeronde Regionale Structuur Warmte (RSW) ter vaststelling aan de 
gemeenteraad voor. De RSW is een (technische) studie naar de potentiele alternatieve 
warmtebronnen in de provincie Zeeland. Hiernaast worden in de RSW procesafspraken 
vastgelegd over het gebruik en de allocatie van deze bovenlokale bronnen. De RSW is 
hiermee een verdieping op de RES, die op 2 juli 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. 
Net als de RES wordt de RSW elke 2 jaar geactualiseerd. 
 
1341280 - Zienswijze implementatieplan toekomstbestendig Werkleerbedrijf Orionis 
naar aanleiding van rapport KplusV 
In navolging op het quick-scan onderzoek van bureau Adlasz medio 2020, heeft bureau 
KplusV begin 2021 in opdracht van de colleges van de Walcherse gemeenten verdiepend 
onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot verzilvering van het verbeterpotentieel van het 
Werkleerbedrijf van Orionis Walcheren. Het bestuur van Orionis is vervolgens door de 
colleges verzocht om op basis van het KplusV-eindrapport een concreet implementatieplan 
uit te werken. De gemeenteraad wordt gevraagd zijn zienswijze te geven ten aanzien van het 
implementatieplan. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de verbeteracties uit het 
plan gericht op 4 sporen, akkoord te gaan met de vorming van een krimpvoorziening en 
Orionis te verzoeken om: een beleidsvoorstel voor plaatsing nieuwe doelgroep, (tussentijdse) 
rapportage van resultaten en separate verwerking van de uit het plan voortkomende 
financiële effecten in een begrotingswijziging. 
 
1340187 - Zienswijze 2e begrotingswijziging 2021 en 1e begrotingswijziging 2022 GR 
Orionis Walcheren 
Het DB van GR Orionis Walcheren heeft de 2e begrotingswijziging 2021 en 1e 
begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren met meerjarenraming aangeboden. De 
gemeenteraad wordt gevraagd zijn zienswijze op de begrotingswijzigingen te geven. Aan het 
bestuur van GR Orionis Walcheren wordt voorgesteld in te stemmen met de 
begrotingswijzigingen. 
De 2e begrotingswijziging 2021 resulteert voor GR Orionis Walcheren in een ruim voordelig 
saldo ad. € 809.000. Voor 2022 resteert voor de GR als geheel een beperkt nadelig saldo 
van € 52.000, de jaren daarna toenemend tot € 80.000 in 2025. 
Uit de verwerking van de voorliggende begrotingswijziging(en) van de GR komt specifiek 
voor de gemeente Vlissingen voor 2021 een voordelig saldo voort ad. € 1.123.389. Dit 
bedrag wordt geboekt ten gunste van de gemeentelijke taakstelling 2021 op het cluster 
inkomen en participatie in het kader van de Artikel 12-procedure. Tevens wordt een bedrag 
ad. € 775.500 (verkregen via de septembercirculaire) ten gunste gebracht van de 
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gemeentelijke taakstelling 2021 op het cluster inkomen en participatie in het kader van de 
Artikel 12-procedure. 
 
1273730 - Planologische procedure Zuidwateringstraat 12 Ritthem  
Op 5 maart 2015 is het besluit genomen tot de herontwikkeling van de schoollocatie aan de 
Zuidwateringstraat 12 in Ritthem. Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. wil hier een  
gevarieerd programma met koop- en sociale huurwoningen realiseren. Zeeuwland heeft 
samen met Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. een bouwplan voor de locatie ontwikkeld voor 6 
levensloopbestendige woningen (4 sociale huurwoningen en 2 koopwoningen). De voorziene 
levensloopbestendige woningen zijn bij uitstek geschikt voor senioren. Het programma sluit 
hierbij aan op de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek Ritthem 2014.  
De huurwoningen gaan over naar Zeeuwland. Het huidige bestemmingsplan voorziet niet in 
de realisatie van woningen op deze locatie, aangezien het de bestemming 'Maatschappelijk' 
heeft. Daarom moet er een ruimtelijke procedure worden doorlopen. Het college stemt in met 
de verkoopvoorwaarden en stelt het kavelpaspoort 'Schoollocatie Ritthem' als 
programmatisch toetsingskader voor de herontwikkeling vast. De raad wordt door middel van 
een raadsinformatiebrief geïnformeerd en de zienswijzeprocedure wordt gestart. 
 
1338470 - Principebesluit Piet Heinkade 92 
Er is een principeverzoek ontvangen voor het verlenen van medewerking aan een 
functiewijziging van 'maatschappelijk' naar 'recreatie' dan wel 'wonen' van het perceel aan de 
Piet Heinkade 92, eventueel aanvullend met een kantoorfunctie. De initiatiefnemer wenst het 
pand aan de Piet Heinkade 92 te gebruiken voor (recreatieve) verhuur van 6 
verblijfseenheden in het hoofdgebouw. Het perceel kent de bestemming ‘maatschappelijk’ en 
het is mogelijk hier een dienstwoning te realiseren. Hierdoor zijn solitaire woon- en 
recreatieve functies op dit perceel strijdig met het bestemmingsplan. Het college neemt 
kennis van het initiatief en neemt een positieve grondhouding aan. Aan de initiatiefnemer 
worden aandachtspunten meegegeven voor de verdere ontwikkeling. Uitgangspunt hierbij is 
de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om maatschappelijk draagvlak in de buurt te 
verkrijgen en het initiatief uit te werken tot een concreet voorstel. 
 
1341031 - Concept 2e bestuursrapportage en 3e begrotingswijziging 2021 
Veiligheidsregio Zeeland 
De concept 3e begrotingswijziging 2021 wordt door het Algemeen Bestuur (AB) van de 
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voor het geven van een zienswijze voorgelegd aan de raad. 
Daarnaast heeft het AB de 2e bestuursrapportage 2021, behorend bij de 3e 
begrotingswijziging 2021, ter informatie aangeboden aan het college en de raad. Na 
ontvangst en verwerking van de ontvangen zienswijzen wordt de concept 3e 
begrotingswijziging 2021 vastgesteld door het AB van de VRZ in de vergadering van 17 
december 2021.  
 
1338535 - Start verkooptraject 't Spui oktober 2021 
Het college neemt kennis van de start van het vervolgtraject rondom de verkoop van het 
voormalig bibliotheekgebouw ‘t Spui. Het college komt tot dit besluit nadat zij had besloten 
om het eerdere verkooptraject te beëindigen en het verkooptraject voort te zetten op basis 
van een request for proposal (RFP). Met het besluit om tijdens de verkoop de RFP methode 
toe te passen, richt het college zich erop om zowel op financieel- en maatschappelijk gebied 
het beste uit de markt te verkrijgen. Hiervoor is het document ‘Herontwikkeling voormalige 
bibliotheek Vlissingen’ opgesteld. Het college stelt dit document vast met de bedoeling om dit 
document ter inspiratie te laten dienen voor geïnteresseerde kandidaten. In dit document zijn 
ruimtelijke- en functionele suggesties opgenomen welke nader uitgewerkt kunnen worden, 
rekening houdend met overige zaken zoals parkeren etc. Binnen de kaders van de vigerende 
bestemming (Centrum-3) en het paraplubestemmingsplan parkeernormering, biedt dit 
document een concreter beeld over de toekomstige herontwikkelingsmogelijkheden van dit 
pand. Onder voorwaarde dat de gunning tot verkoop is voorbehouden aan het college en dat 
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er geen rechten aan deze ontleend kunnen worden voor wat betreft deze invulling, kan dit 
document gezien worden als katalysator om initiatieven door geïnteresseerde kopers nader 
vorm te geven.  
 
1341428 - Kennisnemen van het rapport Onderzoek flexwonen Zeeland 
In de Zeeuwse Woonagenda is afgesproken dat we met alle gemeenten gezamenlijk ons 
inzetten om de woningvoorraad toekomst-klaar te maken en om voor voldoende huisvesting 
te zorgen in 2030/2040. Onderdeel daarvan is het aanpassen, verbeteren en benutten van 
de bestaande woningvoorraad, complementair nieuwbouw ter aanvulling op de voorraad en 
het realiseren van een flexibele schil om de woningvoorraad. Deze doelstelling wordt ook 
opgenomen in onze (concept) Woonvisie voor 2022 e.v. jaren. 
Zo'n flexibele schil bestaat uit tijdelijke flexwoningen die snel kunnen worden geplaatst voor 
een periode van 10 tot 15 jaar en daarna ook weer verplaatst kunnen worden. In het rapport 
is aangegeven hoe groot de behoefte hieraan is en voor welke doelgroepen deze geschikt 
zijn. Op basis van deze behoefte worden er enkele pilots gestart om vanaf volgend jaar 
projecten voor flexwonen te kunnen realiseren. Het college neemt het rapport ter 
kennisgeving aan.  
 
1330590 - Visie op Dienstverlening 2022-2025 
Een goede kwaliteit van de dienstverlening is onlosmakelijk verbonden met de ambities uit 
het coalitieakkoord 'Samen zijn we Vlissingen' 2018-2022. Zo wordt een gemeente 
Vlissingen gevormd waarin het goed wonen, werken en recreëren is en waarin iedereen mee 
kan doen. Tegelijkertijd gaat de doorontwikkeling van onze gemeentelijke dienstverlening in 
rap tempo. Dit met de veranderende vraag vanuit onder andere inwoners en ondernemers in 
het achterhoofd. Het is dan ook van belang om de huidige visie opnieuw tegen het licht te 
houden en een toekomstbestendige visie op dienstverlening (2022-2025) te bouwen. Daarbij 
wordt het Service Excellence model als uitgangspunt genomen. 
Om te werken aan de verbetering van onze dienstverlening nemen we de geïnventariseerde 
behoeften van onze klanten als uitgangspunt. Daarop zijn de volgende klantbeloften op 3 
verschillende niveaus geformuleerd, te weten: basis op orde, klantgericht omgaan met 
feedback en persoonlijke dienstverlening. Deze klantbeloften vormen de leidraad van de 
Visie op Dienstverlening en de basis voor onze gehele dienstverlening.  
 
1339214 - Benoeming leden Monumentencommissie Vlissingen 
Per 1 januari 2022 moet worden voorzien in een nieuwe Monumentencommissie. Hiervoor is 
vanaf medio mei 2021 een werving gestart. Na selectie van de sollicitaties en het voeren van 
gesprekken is dit benoemingsvoorstel voor 4 nieuwe leden opgesteld. De raad wordt 
voorgesteld deze 4 leden voor de Monumentencommissie vanaf het tijdstip dat de 
Omgevingswet in werking treedt te benoemen. Het college besluit het benoemingsbesluit in 
werking te laten treden voor de periode van 1 januari 2022 tot het moment waarop de 
Omgevingswet in werking treedt. 
 
1345107 - Reactie op Artikel 12-rapport 2020 
De gemeente Vlissingen ontvangt op grond van Artikel 12, eerste lid, van de Financiële 
verhoudingswet (Fvw) een aanvullende uitkering. Op basis van dit rapport wordt voorgesteld 
Vlissingen een aanvullende uitkering voor het jaar 2020 te verlenen van € 5.265.000. Indien 
de fondsbeheerders van het gemeentefonds dit advies geheel of gedeeltelijk overnemen 
betreft het een extra aanvullende uitkering bovenop de aanvullende uitkering van  
€ 7.000.000 over 2020.  
Het college kan zich vinden in het voorgestelde bedrag van € 5.265.000 voor de aanvullende 
uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2020 en in de 4 bijzondere voorschriften die 
aan deze (extra) aanvullende uitkering worden gesteld. Echter de in het inspectierapport 
2020 opgenomen verhoging van de taakstelling tot € 12,5 miljoen in 2023 achten zij niet 
realistisch en daarmee niet haalbaar. Het college is van mening dat een deel van het tekort 
namelijk wordt veroorzaakt door niet beïnvloedbare exogene factoren.  
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Het college stelt de raad voor in te stemmen met de voorgestelde opvolging van de vier 
voorschriften van de Artikel 12-inspecteur en in te stemmen met de voorgestelde reactie op 
het Artikel 12-rapport 2020. 

 


