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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 17 januari 2023 
Vastgesteld 24 januari 2023 

2217168 - Vaststelling Subsidieplafonds 2023 MO en VO 
Het college stelt de subsidieplafonds en –programma’s 2023 vast voor de centrum-
gemeentetaken Maatschappelijke Opvang (MO) en Vrouwenopvang (VO). Het vaststellen 
van een subsidieplafond heeft als doel om wettelijke aanspraken te beperken tot een 
bepaald bedrag. Het subsidieplafond wordt opgehoogd ten opzichte van de 
programmabegroting 2023 CZW-bureau. Dit in verband met het toepassen van een prijs- en 
loonkostenindexatie en het incidenteel toekennen van een subsidie van € 571.600 aan GGD 
Zeeland voor de uitvoering van de huidige taken voor het programma Veilig Thuis. De totale 
ophoging vanwege de prijs- en loonkostenindexatie bedraagt € 504.168. Hiervan heeft  
€ 429.792 betrekking op het subsidie programma MO 2023 en € 74.387 op het 
subsidieprogramma VO 2023.  
De totale ophoging bedraagt € 1.075.779. De aanvullende subsidieaanvragen, waaronder 
die van GGD Zeeland ten behoeve van taken voor Veilig Thuis, worden afgewezen vanwege 
het ontbreken van financiële ruimte binnen de Decentrale uitkeringen Maatschappelijke 
Opvang (DUMO) en Vrouwenopvang (DUVO). De besluitvorming over de noodzaak en 
financiering van de aangevraagde subsidie wordt voorgelegd aan de Zeeuwse gemeenten. 

2198464 - Planologische procedure Stadslandgoed Nieuwerve 
Het ontwerpbestemmingsplan voor het Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen is opgesteld 
aan de hand van de vooroverleg- en inspraakreacties die zijn ontvangen op het voorontwerp-
bestemmingsplan en de aanvullende onderzoeken en inzichten die in de tussentijd zijn 
uitgevoerd en opgedaan. De ingekomen reacties zijn beantwoord in de Antwoordnota. Op 
basis van de vormvrije M.E.R. beoordeling kan geconcludeerd worden dat het opstellen van 
een MER niet noodzakelijk is.  
Het opgestelde Landschapsplan behelst de groenblauwe structuur waarbinnen de 
ontwikkeling van het Stadslandgoed vorm dient te krijgen en vormt daarmee onderdeel van 
de regels van het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt in procedure 
gebracht. 

2238296 - Raadsinformatiebrief ‘Ieder kind cultuur’ 
In de Begrotingsraad van 10 november 2022 is een motie onder de titel ‘Ieder kind cultuur 
unaniem aangenomen. Hierin wordt het college opgedragen om een onderzoek in te stellen 
waarin duidelijk wordt, welke regelingen er zijn om kinderen in de gemeente Vlissingen 
gelijke kansen te bieden voor culturele ontwikkelingen.  
Het college informeert de raad via een brief over de regelingen naar aanleiding van de 
aangenomen motie in de Begrotingsraad. 

2227296 - Bedrijventerreinprogramma Walcheren 2022-2026 
Het college stelt het Bedrijventerreinprogramma Walcheren 2022-2026 vast en informeert de 
raad door middel van een raadsinformatiebrief. In het programma staat wat de Walcherse 
gemeenten samen en ieder voor zich de komende jaren gaan doen om in de vraag naar 
bedrijventerreinen te kunnen voorzien. Onderzoek heeft uitgewezen dat de verwachting reëel 
is om in de periode 2022 tot en met 2033 uit te gaan van een vraag naar 36 ha 
bedrijventerreinen op Walcheren (exclusief zeehaventerreinen). Dat is gemiddeld 3 ha per 
jaar. Het is aan de gemeenten om daar een zo passend mogelijk aanbod van terreinen voor 
de verschillende doelgroepen tegenover te zetten. 
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Voor Vlissingen betekent de uitvoering van het programma onder meer dat: 

 de (her)ontwikkeling van Kenniswerf (inclusief Binnenhavens en Edisonpark) wordt 
voortgezet; onder andere met de implementatie van de plannen die voortvloeien uit 
het compensatiepakket Wind in de Zeilen; 

 de concrete invulling van Souburg II gestalte krijgt; 

 de jaren geleden in gang gezette revitalisering van Baskensburg wordt afgerond met 
de reconstructie van de Gildeweg en Hermesweg; 

 op Vrijburg zodanige fysieke maatregelen worden getroffen dat daar de fietsveiligheid 
verbetert; 

 in beginsel twee nieuwe terreinen tot ontwikkeling kunnen worden gebracht, te weten 
Poortersweg-Zuid en Baskensburg-West. 

2241204 - Ontvangen relatiegeschenken 2022 
Het college stelt de lijst van ontvangen relatiegeschenken 2022 vast. 
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