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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 17 maart 2020 
Vastgesteld op 24 maart 2020 

1182958 - Uitbrengen van advies inzake de voorgenomen wijziging van de 
intrekking van de bedrijfsbrandweeraanwijziging op het voormalige 
Thermphosterrein 
De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) moet naar aanleiding van een ingediend 
bedrijfsbrandweerrapport van Van Citters Beheer B.V. besluiten over de aanwijsbeschikking 
bedrijfsbrandweer op het voormalige Thermphosterrein. De VRZ moet hierover advies 
vragen aan het college van B&W. Het college volgt de concept-beschikking en brengt een 
positief advies uit aan de VRZ. De burgemeester adviseert positief op de aanwijsbeschikking 
bedrijfsbrandweer. 

1182300 - Benoeming nieuw lid Wmo-adviesraad Vlissingen 
Het college nodigt, op voordracht van de Wmo-adviesraad, de heer W. Tak uit om zitting te 
nemen in de Wmo-adviesraad Vlissingen. De gemeenteraad ontvangt hier een 
raadsinformatiebrief over. 

1183164 - Uitvoering motie “lief en leedstraten’ 
Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2020-2023 op 7 november 2019 heeft 
de raad de motie "Lief en leedstraten in Vlissingen" aangenomen. Het college heeft de raad 
informatiebrief gestuurd waarin staat dat het idee van lief en leedstraten zeer waardevol is en 
dat er uitvoering aan gegeven wordt op een schaal die past binnen Vlissingen. Inwoners uit 
Vlissingen kiezen zelf op welke manier zij het onderlinge contact in de straat willen 
verbeteren. Initiatieven als deze mogen rekenen op ambtelijke ondersteuning van met name 
de wijkcoördinatoren. 

1185102 - Z4 position papers 
Eind 2018 hebben de colleges van de Z4 een werkagenda vastgesteld. Daarin is 
opgenomen dat de Z4 positon papers opstelt om positie te bepalen op verschillende thema's. 
In dit collegevoorstel worden de drie uitgewerkte position papers ter vaststelling voorgelegd. 
Het betreft de position papers 'Profilering stedelijkheid', 'Mobiliteit en bereikbaarheid' en 
'Arbeidsmarkt en onderwijs'. B&W stemmen in met de position papers en nemen met 
instemming kennis van de 'cultuurstedelijke schets van Zeeland', als uitwerking van het 
onderdeel cultuur, onder de paraplu van 'Profilering stedelijkheid'. 

1165921 - Besluit betreffende te laat ingediende aanvragen jaarsubsidie  
Op grond van de Algemene Subsidieverordening Vlissingen 2018, de Algemene Wet 
Bestuursrecht en relevante jurisprudentie besluit het college een aantal te laat ingediende 
aanvragen tot subsidie in behandeling te nemen. Het gaat om aanvragen van de stichtingen  
Palazzoli, Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen, Vier het Leven, Voedselbank Walcheren, 
Welzijn Middelburg, Wijkraad Middenstad Vlissingen en Wijkvereniging Bossenburgh. 
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1185901 - Beschikking jaarsubsidie stichting VVV Zeeland 2020 
Stichting VVV Zeeland vraagt voor 2020 een jaarsubsidie van € 35.000 voor een bijdrage in 
het informatiemanagement, dat gedekt wordt door bijdragen van alle gemeenten in Zeeland. 
Het college van B&W besluit voor het subsidiejaar een subsidiebedrag toe te kennen van  
€ 32.000 (= subsidieplafond). Anders dan VVV Zeeland aanvraagt zal het toegekende 
subsidiebedrag niet per maand worden betaald, maar per kwartaal, overeenkomstig is 
bepaald in de Algemene Subsidieverordening Vlissingen 2019. De stichting ontvangt een 
beschikking waarin ook wordt aangegeven dat dit in relatie tot de afbouwregeling het laatste 
subsidiejaar is. In een gesprek met de VVV wordt afgesproken wat er voor dit 
subsidiebedrag wordt geleverd. 

1184085 - Governance informatiebeveiliging en Privacy, 
Informatiebeveiligingsbeleid en Privacy 
Wegens de snelle en brede ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie wordt 
informatiebeveiliging en privacy steeds belangrijker binnen de gemeentelijke organisatie en 
voor haar betrokkenen. Door het vaststellen van de governance, informatiebeveiligings-
beleid, privacybeleid en privacyreglement legt het college de basis voor veilig en 
privacybewust omgaan met informatie. 

1172317 - Overdracht registergoederen Oude Markt te Vlissingen SPF Beheer 
Bij akte van levering d.d. 5 september 2007 hebben Stichting Spoorwegpensioenfonds en de 
Stichting Pensioenfonds Openbaarvervoer (hierna: SPF) de registergoederen in "De 
Fonteyne" geleverd gekregen. Het betreft hier een deel van de appartementsrechten voor 
wat betreft de Oude Markt, Lange Zelke en Spuistraat. Het winkelgedeelte is niet meer 
passend binnen de vastgoedportefeuille van SPF waardoor ze voornemens is om deze 
registergoederen incl. een gedeelte van het bijbehorend grondperceel, over te dragen aan 
H.A. Punt Beheer B.V & J.M. Punt Beheer B.V. De geringe interesse voor dit pand door SPF 
in de afgelopen jaren, heeft niet tot een passend invulling geleid. Deze beoogde overdracht 
biedt daardoor kansen voor de gemeente Vlissingen om met de nieuwe eigenaar in gesprek 
te gaan en toekomstig ontwikkelingen te bespreken. 
Het college stemt in met de overdracht van deze registergoederen incl. een gedeelte van het 
grondperceel zonder hieraan voorwaarden te verbinden. 

1187608 - Bestuurlijke afstemming inzake continuïteitsplan gemeente 
Vlissingen inzake Corona (COVID-19) 
Om op een gezonde en veilige manier de organisatie Vlissingen aan het werk te houden en 
medische en maatschappelijke gevolgen van de huidige corona-uitbraak tot een minimum te 
beperken is een aanpak bedrijfscontinuïteit voor het coronavirus opgesteld. Vanzelfsprekend 
volgt de gemeente de maatregelen van de regering en de adviezen van het RIVM. 
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