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

2199829 - Verlenging samenwerkingsovereenkomst SAZ+ 
De Samenwerkingsovereenkomst van de (Afval)waterketen Zeeland (SOK-SAZ+) is 
geactualiseerd. De samenwerking bestaat uit alle Zeeuwse gemeenten, Waterschap 
Scheldestromen en Drinkwaterbedrijf Evides.  
De afgelopen zeven jaar is de organisatie en werkwijze vanwege een aantal wijzigingen op 
diverse punten enigszins aangepast. De actualisatie beoogt de huidige organisatie en 
werkwijze te beschrijven en de afspraken hierover opnieuw vast te leggen. 
De overeenkomst dient daarom opnieuw vastgesteld te worden door de afzonderlijke 
partijen. De gezamenlijke ondertekening is gepland in het BOSAZ op 24 november 2022. 

2206826 - Raadsinformatiebrief stand van zaken cascoherstel Machinefabriek 
In juli 2022 heeft de raad krediet gevoteerd ten behoeve van het cascoherstel van de 
Machinefabriek. Aangezien daarna de gunning definitief heeft plaatsgevonden en het werk 
van start is gegaan, is het nu tijd om de raad van de planning en communicatie met de 
omgeving met betrekking tot het cascoherstel van de Machinefabriek op de hoogte te 
brengen. 

2198426 - Update aanpak woonfraude 
In februari 2022 zijn we gestart met het uitvoeren van het projectplan aanpak woonfraude. 
Dit project is voortgekomen uit het besluit van de raad om de integrale controles op 
kamerverhuurpanden te intensiveren en de doelstelling van de controles te verbreden. In de 
programmabegroting 2022 hebben we de opschaling van de controles verder 
geconcretiseerd conform het besluit van de raad tot het opzetten van een meerjarige 
projectmatige aanpak tegen woonfraude. Voor dit doel is het reeds aanwezige budget voor 
de projectperiode 2022-2026 verhoogd tot € 528.616 per jaar. In een raadsinformatiebrief 
geeft het college een toelichting over de voortgang van het project tot 1 oktober 2022. 

2201181 - Presentaties stand van zaken programma Plan van Aanpak Artikel 12  
Eind 2019 is het Plan van Aanpak Artikel 12 vastgesteld. In het Plan van Aanpak staan 
verbeteracties die moeten leiden tot het terugdringen van het financiële tekort van de 
gemeente Vlissingen in het sociaal domein. Het college besluit kennis te nemen van de 
presentaties over de stand van zaken met betrekking tot het programma Plan van Aanpak 
Artikel 12 sociaal domein die worden gegeven door de programmamanager Plan van 
Aanpak Artikel 12 en projectleider Buurtteams Vlissingen. Deze presentaties zijn gegeven 
aan de raad tijdens een informatiebijeenkomst op 17 november 2022. 

2200233 - Aanbieding jaarverslagen 2020 en 2021 en werkgroependocument 
2021 Wmo-adviesraad 
De Wmo-adviesraad heeft zijn jaarverslag 2021 opgesteld en op 23 mei 2022 aangeboden 
aan de gemeente. Bij het jaarverslag is een werkgroependocument gevoegd dat integraal 
deel uit maakt van het jaarverslag. Bij de totstandkoming van dit voorstel bleek dat het 
jaarverslag 2020 nog niet officieel aan het college is aangeboden. Dat wordt hierbij alsnog 
gedaan. Het college neemt kennis van de jaarverslagen 2020 en 2021 van de Wmo-
adviesraad. Deze jaarverslagen worden middels een raadsinformatiebrief ter kennisname 
aangeboden aan de gemeenteraad. 

2202605 - Zienswijze 3e en 4e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren 
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Orionis Walcheren 
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heeft de 3e en 4e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren aangeboden. De 
gemeenteraad wordt gevraagd haar zienswijze op de begrotingswijzigingen te geven. Aan 
het Algemeen Bestuur (AB) van GR Orionis Walcheren wordt voorgesteld gedeeltelijk in te 
stemmen met de 3e begrotingswijziging en in te stemmen met de 4e begrotingswijziging. 

2208070 - Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V. jaarrekening 2021 
Op 17 november 2022 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats van de 
Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V. Onderdeel van de agenda was het vaststellen 
van de jaarrekening 2021. Het college heeft de portefeuillehouder gemandateerd om het 
Vlissingse standpunt ten gehore te brengen tijdens de aandeelhoudersvergadering. Het 
college wordt geadviseerd om de portefeuillehouder met de vaststelling van de jaarrekening 
in te laten stemmen. 

2208445 - Vaststellen belastingverordeningen OZB– en Parkeerbelasting 2023 
De verordening OZB en de verordening Parkeerbelasting 2023 moeten nog vastgesteld 
worden. Daarnaast moet het kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting 2023 nog 
vastgesteld worden. In de raadsvergadering van 10 november 2022 zijn, voor nu onder 
voorbehoud, de overige verordeningen vastgesteld. Het college  
Het college stelt het besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren 2023 vast en de kaart 
gefiscaliseerd gebied parkeren 2023. Daarnaast biedt het college ter vaststelling aan de raad 
aan de verordening OZB 2023, de verordening Parkeerbelasting verordening 2023, het 
kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting 2023 en de programmabegroting 2023-
2026 te wijzigen overeenkomstig de 2e raadswijziging 2023 betreffende de structurele 
meeropbrengsten OZB van € 707.000. 

2203618 - Vaststelling definitief spreidingsplan inzamelvoorzieningen voor gft-
afval- Middengebied 
Het college wil het aantal inzamelvoorzieningen voor gft-afval in de gemeente Vlissingen 
uitbreiden. Op 6 september 2022 heeft het college het ontwerp-spreidingsplan vastgesteld. 
Hierin staan locaties voorgesteld voor 50 gft-inzamelvoorzieningen in het Middengebied. Het 
ontwerp-spreidingsplan is daarna vrijgegeven voor inspraak. De ingediende zienswijzen 
hebben geleid tot twee wezenlijke wijzigingen in het ontwerp-spreidingsplan. Voor deze twee 
locaties is een nieuw ontwerpspreidingsplan vastgesteld en een inspraakprocedure gestart. 
De locaties van de overige 48 gft-inzamelvoorzieningen zijn ook vastgesteld. 
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