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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 9 februari 2021 
Vastgesteld 23 februari 2021 

1262665 - Naamgeving openbare ruimte: park vernoemen naar Dr. Stumphius 
De SGP heeft middels Artikel 34 vragen het college verzocht een straat te vernoemen naar 
Dr. Stumphius, voormalig bedrijfsarts van de Koninklijke Schelde Groep (KSG). Omdat alle 
straten reeds vernoemd zijn in het Scheldekwartier en de naam Dr. Stumphius niet past in 
het thema van de reeds gekozen straatnamen besluit het college het park in de Scheldewijk 
naar Dr.Stumphius te vernoemen. 

1281411 - Verlenging Huisvestingsverordening 
Op 1 april 2021 vervalt de Huisvestingsverordening 2017 van rechtswege. Op basis van de 
analyse van de bestaande woningvoorraad blijkt dat de situatie nog van dien aard is dat het 
continueren van het sturen op het voorkomen van onevenwichtige en onrechtvaardige 
effecten van schaarste aan woonruimte nodig blijft.  
Het college stelt de gemeenteraad voor om voor de korte termijn de huidige 
huisvestingsverordening beleidsneutraal te verlengen voor één jaar. Tegelijkertijd wordt 
geadviseerd het proces op te starten om de actuele inzichten met betrekking tot het gebruik 
van de woningvoorraad en de juridische mogelijkheden te verwerken in een actualisatie van 
de huisvestingsverordening. Dit moet leiden tot een geactualiseerde huisvestingsverordening 
voor 1 april 2022. 

1280983 - Activiteitenplan Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid 2021 
Het Activiteitenplan Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid 2021 geeft een overzicht 
van de activiteiten en organisaties waar de Rijksmiddelen die de gemeente voor het OAB 
heeft ontvangen in 2021 voor worden ingezet. In grote lijnen is het een continuering van het 
gemeentelijk beleid zoals vastgesteld in het Onderwijsachterstanden Beleidsplan 2019-2022. 
In het Onderwijsachterstanden Beleidsplan 2019-2022 is opgenomen dat het Activiteitenplan 
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid jaarlijks door het college van B&W moet worden 
vastgesteld. De gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen betreffen een specifieke 
doeluitkering. Met betrekking tot de inzet van de middelen gemeentelijk onderwijs-
achterstandenbeleid (OAB) moet er een directe relatie zijn met het bestrijden van onderwijs-
achterstanden via kinderopvang óf het primair onderwijs. Het college stelt het Activiteitenplan 
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid 2021 vast. 

1278546 - Overzicht verstrekte subsidies 2021 
In december 2020 zijn de jaarsubsidies voor 2021 beschikt. Het college heeft besloten het 
overzicht van de verleende subsidies met bijhorende prestatieafspraken te publiceren op de 
website van de gemeente en deze te verstrekken aan de raad. 

1280768 - Vaststellen raadsvoorstel Verordening Monumentencommissie 
Vlissingen 2022 
Voor de uitvoering van de Omgevingswet is een nieuwe verordening nodig waarin de 
inschakeling van de adviescommissie voor monumentenzaken wordt geregeld. Er is een 
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ontwerpverordening Monumentencommissie Vlissingen 2022 opgesteld. De 
Monumentencommissie Vlissingen heeft op uitnodiging een zienswijze ingediend over de 
ontwerpverordening. De zienswijze is van reactie en commentaar voorzien. Een aantal 
punten uit de zienswijze van de Monumentencommissie is in de ontwerpverordening 
doorgevoerd. Met deze nota neemt het college kennis van de inhoud van de zienswijze van 
de Monumentencommissie. Verder stelt het college het commentaar en de bijgestelde versie 
van de ontwerpverordening vast. Hetzelfde voorstel wordt gedaan voor het raadsvoorstel tot 
vaststelling van de Verordening Monumentencommissie Vlissingen 2022. 

1280417 - Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie 
toeslagenaffaire 
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. 
Gemeenten zijn door hun specialistische kennis en ervaringen bij uitstek in staat om het 
contact met deze inwoners te leggen. Om gemeenten zo snel mogelijk in staat te stellen om 
contact op te nemen met de gedupeerden binnen hun gemeente is een machtiging 
Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagen affaire opgesteld. Na ondertekening 
worden de NAW gegevens via een beveiligde omgeving aan de gemeente Vlissingen 
aangeleverd. 

1194659 - Het jaar 2022 aan te merken als themajaar 1572 
Het is in het jaar 2022 450 jaar geleden, dat er in onze vaderlandse geschiedenis, steden 
(waaronder Vlissingen) in verzet kwamen tegen de Spaanse overheersing. Het jaar 1572 
wordt gezien als het geboortejaar van de "Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden". 
Vlissingen vervulde hierin een opvallende rol, namelijk door zichzelf te bevrijden zonder hulp 
van buitenaf. Er is een landelijk initiatief om aan dat bijzondere jaar aandacht te schenken. 
Vlissingen heeft besloten zich hierbij aan te sluiten. Bovendien wordt voorgesteld een 
speciaal thema-jaar te organiseren in Vlissingen. Vastgesteld wordt dat het haalbaar is 2022 
als themajaar aan te merken. 
Bij de organisaties en instellingen in Vlissingen is er belangstelling en betrokkenheid om 
volle medewerking te verlenen aan activiteiten en manifestaties, die er op gericht zijn het 
themajaar op een aantrekkelijke manier in te vullen. Voorgesteld wordt activiteiten vanuit de 
samenleving te initiëren met inachtneming van de maatregelen die dan mogelijk nog gelden 
i.v.m. corona. De gemeente vervult een coördinerende en regisserende rol. Het themajaar 
wordt uitgevoerd volgens het bijgevoegde Uitvoeringsplan. 

1281066 - Omgang met Subsidieregeling Uitkering Ventilatie in scholen 
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft de Specifieke uitkering 
ventilatie in scholen (SUVIS) ingesteld. De SUVIS is een financiële stimulans voor 
gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat 
vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Gemeenten kunnen aanvragen 
indienen van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Het gaat om maximaal 30% van de 
totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag. De rest van het bedrag (70%) 
moet van gemeente en/of het betreffende schoolbestuur komen.  
Het college gaat inventariseren welke scholen in aanmerking komen voor een bijdrage in het 
kader van de SUVIS regeling. De schoolbesturen en woningcorporaties wordt op voorhand 
gemeld dat zij zelf een bijdrage moeten leveren van 35% van de kosten. De raad wordt 
geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. 
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