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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 15 september 2020 
Vastgesteld 22 september 2020 

1237552 - ALV VNG 25 september 2020 
Vlissingen neemt op 25 september 2020 deel aan de (uitgestelde) algemene 
ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De burgemeester 
zal de gemeente Vlissingen vertegenwoordigen. Tijdens deze ALV worden de reeds eerder 
ingenomen standpunten bekrachtigd. Er wordt ook gestemd over een statutenwijziging en 
eventuele moties en resoluties. Vlissingen zal de resolutie ‘Los financiële problemen Jeugd 
en Wmo op in alle gemeenten’ steunen. 

1235366 - Beheer- en onderhoudsovereenkomst Dokbrug 
Het college van B&W heeft besloten een overeenkomst met de Provincie Zeeland te sluiten 
voor het beheer, de bediening op afstand en het onderhoud van de Dokbrug. Het ontwerp 
van de Dokbrug is samen met de provincie opgesteld, zodat zij deze taak op zich kan 
nemen. 

1235444 - Reactie op brief NSP inzake Zonnepark Rammekens 
Op 3 december 2019 heeft het college besloten geen planologische medewerking te 
verlenen aan het principe-verzoek van Solarpark Zeeland voor de realisatie van Zonnepark 
Rammekens (omgeving Krukweg te Ritthem). Op 24 augustus 2020 is een brief van North 
Sea Ports (NSP) hierover ontvangen, waarin is aangegeven dat NSP de realisatie van het 
zonnepark ondersteunt. Hierin wordt echter geen aanleiding gezien om het besluit van 3 
december 2019 te heroverwegen. Het college informeert de betrokken partijen over dit 
besluit. 

1215108 - Bestemmingsreserve geluidssanering 
Op 12 september 2019 besloot de gemeenteraad om een bedrag van € 750.000 toe te 
voegen aan de bestemmingsreserve geluidssanering. Dit bedrag resteerde uit het 
investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) en was bedoeld voor geluidsreducerende 
maatregelen aan woningen. Het resterende bedrag is nu vrij besteedbaar, mits passend 
binnen de ISV-doelstellingen. Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te 
stellen een bedrag van € 428.000 uit deze bestemmingsreserve geluidssanering te 
gebruiken voor het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt op een deel van de Sloeweg. 
Hiervoor is een begrotingswijziging nodig. 

1232789 - Compensatie ouderbijdrage kinderopvang en (nood)opvang COVID-
19 
B&W hebben besloten om Stichting Kinderopvang Walcheren in september 2020 met de 
door het Rijk beschikbaar gestelde middelen te compenseren voor het aanbieden van 
nood(opvang) voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Ook wordt de stichting 
gecompenseerd voor het doorbetalen van de eigen ouderbijdrage. De kosten van de 
compensatie ad € 18.439,66 dekt het college uit de Rijksbijdrage in de junicirculaire. Dit 
wordt verwerkt in de 2e Bestuursrapportage 2020. 
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1234826 - Verordening Wmo en Jeugdhulp 2021 
In het Plan van Aanpak artikel 12 is onder meer het aanpassen van de integrale verordening 
Wmo en Jeugdhulp als actie opgenomen als één van de mogelijkheden om beter te kunnen 
begrenzen binnen het Sociaal Domein. Deze integrale verordening Wmo en Jeugdhulp 2021 
moet ook binnen de jurisprudentie blijven, die in de afgelopen jaren is ontstaan. Tegelijkertijd 
worden de juridische grenzen opgezocht, waar nog geen (duidelijke) jurisprudentie is. De 
verordening is zoveel mogelijk afgestemd met de gemeente Middelburg. Verder is de 
Zeeuwse verordening Jeugdhulp in de integrale verordening verwerkt. Op de 
ontwerpverordening is gedurende zes weken inspraak mogelijk. Ook de Wmo-adviesraad 
wordt om advies gevraagd. B&W hebben de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de 
start van de inspraakprocedure. Nadat de gemeenteraad de verordening heeft vastgesteld 
krijgt het college de hiermee gepaard gaande aanpassing van de beleidsregels voorgelegd. 
Dit besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de artikel 12-inspecteur en de Provincie 
Zeeland als toezichthouder. 

1233844 - Evaluatie PxQ-systematiek van RUD-Zeeland 
Vanaf 1 januari 2017 heeft de RUD-Zeeland de financierings- en uitvoeringssystematiek van 
PxQ voor de begroting van de gemeenschappelijke regeling RUD-Zeeland ingevoerd. PxQ 
verving de methode van lump-sum berekening van de begroting die bij de start van de RUD-
Zeeland per 1 januari 2014 was afgesproken. Tal van deelnemers, waaronder Vlissingen, 
betaalden destijds via de lump-sum financiering een te hoge vaste bijdrage. Daardoor 
betaalden veel deelnemers meer dan alleen voor de werkelijk aan hen geleverde diensten en 
producten. Via het systeem van PxQ is dit voor die deelnemers verbeterd. 
De uitvoering van het systeem van PxQ is in 2019 geëvalueerd. Het algemeen bestuur van 
de RUD-Zeeland heeft de adviezen van Berenschot in een voorgenomen besluit 
overgenomen. Het voorgenomen besluit is op dit moment onderwerp van een procedure 
waarin alle deelnemers een zienswijze op het voorstel en op de begrotingswijziging kunnen 
geven.  
Het college van B&W heeft kennis genomen van het rapport en de daarin gegeven adviezen.  
B&W stemmen in met het aanpassen van de PxQ systematiek naar afrekenen op werkelijk 
gemaakte uren per deelnemer en met het verder verfijnen van de financieringssystematiek 
en van de ervaringscijfers. Het college stemt ook in met het optrekken naar 1.300 
productieve uren per fte per jaar, maar spreekt de wens uit om dit op te trekken naar 1.350 
uren per fte per jaar. Het college wacht af wat de uitkomsten zijn van het onderzoek van de 
provincie Zeeland naar de organisatie van de milieutaken in Zeeland en de robuustheid van 
de RUD-Zeeland; B&W spreken uit dat de gemeente Vlissingen het niet wenselijk vindt 
beleid te ontwikkelen om per deelnemer een egalisatiereserve te vormen. Ook stellen zij vast 
dat de verhoging van de begroting 2021 met € 155.000 niet structureel kan zijn in verband 
met het ontbreken van de invloed van de onbekende variabelen. Het college zal de 
gemeenteraad een zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2021 van het algemeen bestuur 
van de RUD-Zeeland in te dienen. 

1225193 - Vernieuwen Treasurystatuut en beleidsregels garantie gemeente 
Vlissingen 
Om de gemeenteraad de mogelijkheid te bieden toezicht te houden op de uitvoering van het 
treasurybeleid moet elke gemeente een treasurystatuut hebben. Het college heeft besloten 
de gemeenteraad voor te stellen het nieuwe treasurystatuut en de beleidsregels garantie 
gemeente Vlissingen vast te stellen per 1 november 2020. Het treasurystatuut 2006 en de 
beleidsregels garantie gemeente Vlissingen 2006 moeten dan per 1 november 2020 worden 
ingetrokken. Na besluit van de raad krijgt het college een wijziging van het algemeen 
bevoegdhedenbesluit voorgelegd. 
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