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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 16 maart 2021 
Vastgesteld 23 maart 2021 

1294391 - Stand van zaken i-criterium 
In de collegevergadering van 24 november 2020 is de collegeopdracht 'Opschorting I-
criterium coffeeshops Vlissingen' vastgesteld. In de collegeopdracht was aangegeven dat het 
I-criterium vanaf 1 april 2021 wordt opgeschort. Het college besluit om de feitelijke 
startdatum te verplaatsen naar uiterlijk het begin van de zomer. De raad is hierover 
geïnformeerd. 

1292142 - Ontwerp-begroting 2022 van RUD-Zeeland 
De RUD-Zeeland heeft de ontwerp-begroting 2022 opgesteld. De gemeenteraad is bevoegd 
over de ontwerp-begroting een zienswijze bij het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland in te 
dienen. Het college stelt de gemeenteraad voor een positieve zienswijze op de ontwerp-
begroting 2022 van de RUD-Zeeland in te dienen. De deelnemersbijdrage 2022 past binnen 
het budget van de gemeente Vlissingen. 

1293902 - Jaarverslag samenwerking belastingen 2020 
De financiële doelstellingen van de samenwerking belastingen zijn gerealiseerd voor 2020 
evenals de belangrijkste kwaliteitsdoelstellingen. Eén van de belangrijkste kwalitatieve 
doelstelling is een waarderingsoordeel "goed" van de Waarderingskamer. Dit 
waarderingsoordeel heeft de samenwerking behouden in 2020. Het college neemt 
het jaarverslag Samenwerking Belastingen 2020 voor kennisgeving aan. 

1285051- Aanpak terugdringen loze meldingen van brandmeldinstallaties 
De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft aandacht gevraagd aan de Zeeuwse gemeenten 
voor de aanpak van loze meldingen van brandmeldinstallaties. In Zeeland komen per jaar 
850 tot 950 loze brandmeldingen via automatische brandmeldinstallaties binnen. Dit heeft 
ongewenste gevolgen voor de brandweerorganisatie. VRZ vraagt de gemeenten de VRZ- 
Handhavingsnotitie loze brandmeldingen brandmeldinstallaties vast te stellen en op te 
nemen in het handhavingsbeleid. Op die manier kan een samenhangende aanpak 
plaatsvinden om het aantal loze meldingen te verminderen. Het college stelt de 
Handhavingsnotitie als beleidsregel vast. De raad is hierover geïnformeerd. 

1290976 - Jaarverslag 2020 Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon 
De gemeente Vlissingen heeft sinds 1996 een stedenband met de stad Ambon in Indonesië. 
Binnen deze stedenband werkt de Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon aan een 
aantal concrete projecten op Ambon. Meest in het oog springend zijn de medische projecten 
als urologie en oogheelkunde. De Stichting Samenwerking Vlissingen - Ambon (SSVA) heeft 
een jaarverslag opgesteld over het afgelopen jaar. In dit jaarverslag is te lezen dat ook de 
SSVA veel last heeft gehad van de wereldwijde pandemie. Veel activiteiten zijn 
noodgedwongen gecanceld. Toch is er in 2020 weer veel gedaan. Zo heeft een medisch 
team op Ambon operaties verricht op het terrein van urologie, de werkgroep Childcare is 
naar Ambon geweest voor onderwijs over de ontwikkeling van kinderen en in het kader van 
de corona-bestrijding heeft SSVA een Zoom-conference in Ambon gefinancierd met experts 
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op het gebied van Covid-19. Het college neemt met waardering kennis van het jaarverslag 
en de activiteiten van SSVA en stuurt het verslag ter kennisname door naar de raad. 

1282386 - Kredietaanvraag vervanging investeringen 2021 
De gemeenteraad heeft in november 2020 de begroting voor 2021 vastgesteld. Daarnaast is 
op 28 mei 2020 de nota 'Ambities, uitgangspunten en Plan van aanpak Grondstoffenbeleid 
2020-2024' door de gemeenteraad vastgesteld. Ter effectuering van het raadsbesluit wordt 
stelt het college kredieten beschikbaar voor aanschaf ter vervanging van rollend materieel  
(€ 845.000) en ondergrondse afvalcontainers t.b.v. stadsbeheer (€ 198.000). 
De aankoop van het materieel wordt deels aangeschaft uit de lopende overeenkomsten 
welke eerder door Europese aanbestedingstrajecten zijn aanbesteed en deels door een 
nieuwe aanbesteding conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

1291944 - 2e consultatie concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) 
De KasZ is een gezamenlijke strategie van de Zeeuwse gemeenten, de provincie en het 
waterschap om de leefomgeving in 2050 klimaatbestendig en water robuust te hebben 
ingericht. De KasZ beschrijft de Zeeuwse uitgangspunten en benoemt voor welke 
onderwerpen lokale uitgangspunten van toepassing zijn, maar werkt de lokale 
uitgangspunten niet nader uit. Daarnaast spreken de Zeeuwse overheden af wat hun 
gezamenlijke uitvoeringsagenda voor de toekomst is. Deze uitvoeringsagenda laat zien hoe 
de afspraken uit de KasZ concreet worden vertaald naar acties.  
Alle Zeeuwse overheden vertalen de KasZ in hun eigen beleid, regelgeving en uitvoering. 
De reacties uit een eerste consultatie door ambtenaren, inwoners en raadsleden in mei 2020 
vorig jaar zijn in concept verwerkt.  Op 24 maart 2021 wordt de KasZ en het uitvoeringsplan 
besproken in de Regionale commissie Walcheren en op 25 maart 2021 in de commissie 
Ruimte. De eventuele opmerkingen en aanvullingen worden kenbaar gemaakt aan de 
provincie. De definitieve KasZ is eind 2021 gereed. 
Het college neemt de concept KasZ voor kennisgeving aan en gebruikt vooruitlopend op de 
definitieve KasZ, de concept KasZ als basis bij het maken van ruimtelijke plannen en het 
inrichten van de openbare ruimte. Dit kan tot extra kosten en keuzes leiden met betrekking 
tot de uitvoering van plannen, zo lang het Rijk deze (IBP)middelen niet beschikbaar stelt. 

1281057- 1e begrotingswijziging 2021 – GR GGD Zeeland – Veilig Thuis 
Op 15 februari 2021 ontving de gemeente Vlissingen de eerste begrotingswijziging voor 
2021 van de GR GGD Zeeland (hierna GGD) voor Veilig Thuis. Het ministerie van VWS 
heeft in 2020 toegezegd extra geld beschikbaar te stellen aan Veilig Thuis. Dat geld kwam 
beschikbaar via de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang (DUVO-uitkering). In Zeeland 
komt deze DUVO-uitkering binnen bij centrumgemeente Vlissingen. In november 2020 heeft 
de GGD de extra gelden voor 2020 en 2021 (€ 705.954 per jaar) aangevraagd bij de 
centrumgemeente Vlissingen en het CZW bureau. In december 2020 is extra geld 
beschikbaar gesteld ad. € 571.600 in de vorm van een budgetsubsidie aan de GGD. Met de 
begrotingswijziging van de GGD worden deze middelen toegevoegd aan de begroting van de 
GGD en beschikbaar gesteld voor Veilig Thuis. De GGD geeft middels deze 
begrotingswijziging tevens aan waar Veilig Thuis deze extra middelen voor gaat inzetten. Het 
college stelt de raad voor om een positieve zienswijze in te dienen over de 
begrotingswijziging 2021 van de GR GGD Zeeland met dien verstande dat akkoord wordt 
gegeven voor: 

a. het toevoegen van de extra incidentele budgetsubsidie vanuit de DUVO-uitkering aan 
de begroting van de GR GGD Zeeland voor Vellig Thuis en; 

b. de inzet van deze extra middelen om tijdelijk voor 2021 vacatures open te stellen om 
Veilig Thuis taken in te vullen. 

1290740 - Uitvraag marktgang Kop Keersluis (Scheldewijk) 
Het college heeft besloten een openbare procedure te starten voor de selectie van een 
ontwikkelende partner voor de locatie 'Kop Keersluis', gelegen op de kruising bij de 
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Keersluisbrug aan de Paul Krugerstraat en De Willem Ruysstraat. Ambitie is om in juli 2021 
een ontwikkelende partner te selecteren, die in 2022 aan kan vangen met de realisatie van 
een bouwplan voor 55 tot 65 appartementen. Dit geeft uitvoering aan de ambitie om de vele 
belangstellende ontwikkelende partners voor het Scheldekwartier een kans te geven. 

1290752 - Publicatie Budget startersleningen tijdelijk uitgeput 
Het door de gemeenteraad vastgestelde budget van € 1.200.000 voor het verlenen van 
startersleningen is momenteel volledig besteed. Het college legt een voorstel voor een 
actualisatie van de verordening Startersleningen 2021 en een begrotingswijziging om op 
korte termijn extra budget beschikbaar te stellen ter besluitvorming voor aan de 
gemeenteraad op 27 mei 2021. Nieuwe aanvragen voor een starterslening kunnen tot na 
deze besluitvorming niet in behandeling genomen worden. De gemeenteraad is hierover 
geïnformeerd. In de Kadernota zal een afweging worden gemaakt over budget voor de 
langere termijn. 

1291335 - 1e begrotingswijziging 2021 CZW-bureau en ophoging 
subsidieplafonds Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2021 

Op 15 december 2020 heeft het college de subsidieplafonds en -programma's voor de 
centrumtaken Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang voor het jaar 2021 vastgesteld 
conform de programmabegroting 2021 CZW-bureau. De aangevraagde subsidies door 
zorgaanbieders zijn hoger dan de bedragen vermeld in deze programmabegroting. Het 
CZW-bureau heeft geïnventariseerd of hun argumenten hiervoor gerechtvaardigd zijn. De 
conclusies zijn voorgelegd aan de stuurgroep CZW. De reële kosten en baten ten aanzien 
van de subsidieplafonds en -programma's zijn aangeleverd in de 1e begrotingswijziging 
2021. Het college stemt in met de 1e begrotingswijziging 2021 van het CZW-bureau, met 
uitzondering van het onderdeel Walk-Inn en Doorstroomhuis. Het college besluit de 
subsidieplafonds Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2021 te verhogen met een 
bedrag van € 744.210. Besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-
inspecteur en provincie Zeeland als toezichthouder. 

1293847 - Concept uitvoeringsagenda toeristische visie Vlissingen 2021-2024 
openstellen voor inspraak 
Het college wordt gevraagd de concept uitvoeringsagenda toeristische visie Vlissingen 2021-
2024 vrij te geven voor inspraak. De inspraakprocedure is gesteld op drie weken. Burgers en 
ondernemers worden de mogelijkheid geboden te reageren op mogelijke nieuwe initiatieven, 
de balans tussen toerisme en leefbaarheid en de prioritering van de activiteiten. 

1294010 - Aanpassen Dierenwelzijnsnota 
Naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek naar het mogelijke maai-incident bij de 
Lasloods in juni 2020 wordt de raad voorgesteld de inleiding en beleidsuitgangspunten 17 en 
18 van de Nota Dierenwelzijn te actualiseren in lijn met de huidige Wet Natuurbescherming. 
Deze nota Dierenwelzijn is strenger dan de landelijke wetgeving. Met deze voorgestelde 
wijziging kan zowel de in de Wet natuurbescherming opgenomen zorgvuldigheid als de 
continuïteit van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en bestendig beheer of onderhoud 
worden gewaarborgd. Het voornoemde onderzoek heeft inmiddels geleid tot een seponering 
van de zaak tegen de gemeente Vlissingen.  
Het college besluit in afwachting van besluitvorming van de raad gedurende de periode 1 
maart-1 juli in uitzonderlijke situaties werken doorgang te laten vinden. Deze werken  
houden onder andere verband met de zorgplicht voor verkeersveiligheid en zaken met een 
dringend maatschappelijk belang. De raad is hierover via een raadsinformatiebrief  
geïnformeerd. 
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1283774 - Tijdelijk grotere terrassen horeca 2021 
Al enige tijd hebben we te maken met maatregelen ter bestrijding van de pandemie COVID-
19. Ondernemers in onze gemeente worden hierdoor getroffen. Voor de horecaondernemers 
maken we wederom, zoals in 2020, de mogelijkheid om tijdelijke grotere terrassen te mogen 
plaatsen. Hiervoor kan wederom een tijdelijke vergunning worden aangevraagd. Voor het 
exploiteren van terrassen komen we de ondernemers ook tegemoet voor wat betreft het 
heffen van precariobelasting voor het gebruik van gemeentelijke gronden. De tarieven 
precariobelasting voor terrassen worden voor 2021 gehalveerd. De raad wordt voorgesteld  
de tarieven in de verordening precariobelasting 2021 vast te stellen alsook de  1e 
wijzigingsverordening precariobelasting 2021. 
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