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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 17 april 2018 
Vastgesteld op 26 april 2018 

 

843295 - Naamswijziging Trainingscentrum Vlissingen B.V.  
Het Trainingscentrum Vlissingen aan de Buitenhaven is ooit ontstaan als neven- activiteit van 
de brandweer. Het centrum heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld en verbreed tot een 
zelfstandig advies- en trainingsinstituut voor klanten in Zeeland en daarbuiten. Daarom is het 
voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders de naam van de vennootschap te 
wijzigen in Veiligheidscentrum Zeeland B.V. 

 

837767 - Kredietaanvraag vervanging bedrijfs- en reddingsvoertuig stranden 
De terreinauto van de strandwacht is aan vervanging toe. Er wordt gekozen voor een   2e 
hands voertuig van 5 jaar oud van een andere gemeente dat wordt aangepast voor dit werk. 
De kosten bedragen € 30.000,- .   

 

839582 - Ondersteuningsplan ‘Kind op 1’ 
In het Passend Onderwijs krijgt elke kind de gepaste aandacht die het nodig heeft. Om dit te 
bereiken heeft het samenwerkingsverband van scholen ‘Kind op 1’ een ondersteuningsplan 
gemaakt voor de jaren 2018/2019 - 2021/2022. B&W hebben dit plan bekrachtigd. B&W vragen 
extra aandacht voor de samenwerking met zorgloket Porthos en met het Integraal Kind 
Centrum waarin onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en 
welzijnsactiviteiten samenwerken.   

 

843756 - Vaststellen bestemmingsplan en beeldregieplan Claverveld, eerste fase 
B&W stellen de gemeenteraad voor het bestemmingsplan en het beeldregieplan Claverveld 
vast te stellen. Claverveld wordt een nieuwe uitbreidingswijk van Vlissingen.  

 

840391 - 1e Kwartaalrapportage 2018 
B&W vragen de gemeenteraad de 1e Kwartaalrapportage 2018 vast te stellen. In de beknopte 
rapportage wordt de raad geïnformeerd over financiële afwijkingen, over belangrijke 
afwijkingen in beleid en over frictiekosten. De 1e Kwartaalrapportage 2018 heeft een positief 
resultaat van € 0,3 miljoen. Het voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de 
financiële toezichthouder van de gemeente. 

 

828285 - Collegeverklaring ENSIA 
Het College van B&W verklaart dat de informatiebeveiliging bij de gemeente op orde is volgens 
de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA).  
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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 26 april 2018 
Vastgesteld op 8 mei 2018 

 

843775 - Verantwoordingsrapportage BAG - BGT 
De gemeente rapporteert aan de Rijksoverheid over de Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Vlissingen heeft 
deze registraties uitstekend op orde en voldoet ruimschoots aan de vereiste 
informatieveiligheid.  

 
843417 - Ontwerpbegroting RUD-Zeeland 2019 
B&W stemmen in met de ontwerpbegroting 2019 van de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) 
Zeeland. De deelnemersbijdrage van Vlissingen voor 2019 is € 203.500,- , nagenoeg gelijk aan 
die van 2018. B&W hebben de gemeenteraad hierover geïnformeerd.  

 

837108 - Bezoekerstelsysteem binnenstad Vlissingen (persbericht) 
B&W nemen een abonnement voor drie jaar op het bezoekerstelsysteem City Traffic.  
De kosten bedragen € 37.359,- . Via digitale telpunten in de binnenstad worden de diverse 
bezoekersstromen in kaart gebracht. De gegevens worden gebruikt bij het opstellen van de 
visie en het actieplan voor de Vlissingse binnenstad en bij de op te stellen visie toerisme. 

 

844000 - 1e Herziening 2018 grondexploitaties 
B&W stellen de gemeenteraad voor om de diverse grondexploitaties te herzien. 
Zo wordt de kostenindexering in alle exploitaties verhoogd. Voor het Scheldekwartier is een 
verhoging van de raming van de kosten voor de planontwikkeling opgenomen en is rekening 
gehouden met tijdelijke voorzieningen en het verwijderen en verleggen van kabels en 
leidingen. Voor Souburg-Noord is een verhoging opgenomen van de kosten voor het verleggen 
van een persleiding. Voor de Verlengde Bonedijkestraat is  de bestemming ‘woningbouw’ 
gewijzigd in ‘zorgvoorziening’. 
Ook is de looptijd van diverse plannen gewijzigd. Zo krijgt het Scheldekwartier een looptijd tot 
en met 2030, Kenniswerf tot en met 2030, Souburg-Noord tot en met 2031,  
Claverveld tot en met 2032 en bedrijventerrein Souburg fase 2 tot en met 2031.  
Tenslotte zijn de bedragen voor verliesvoorziening en risicoreservering verlaagd en wordt op 
diverse plannen een tussentijdse winstneming gedaan. De totale herziening levert € 6,3 miljoen 
op.  

 

842344 - Woningbouw Kroonjuweel  
Aannemingsbedrijf Fraanje en Zeeland Wonen willen woningen bouwen aan het Kroonjuweel 
in Souburg-Noord. Het plan omvat 21 woningen, bestaande uit 2/1-kapwoningen, 
hoekwoningen, tussenwoningen en levensloopbestendige woningen. 
B&W stemmen in met deze voorgestane planontwikkeling.  

 
842145 – Inzet GGD voor minder kinderen met achterstand naar basisschool 
Om kinderen zo goed mogelijk te laten starten op de basisschool is het van belang al vóór die 
tijd vast te stellen of een kind een taal- en/of spraakachterstand heeft. Daarom past de GGD de 
wijze van indiceren van kinderen aan die in aanmerking komen voor een VVE (Voor- en 
vroegschoolse educatie)-programma. Aanpassing van de doelgroepdefinitie (waarbij wordt 
uitgegaan van taal- en/of spraakachterstand in het Nederlands en waarbij sociaal-emotionele 
achterstand wordt meegenomen) moet uiteindelijk leiden tot meer kinderen zonder of met een 
kleinere achterstand in groep 1.  
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843438 - Concept programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Zeeland + Eerste 
begrotingswijziging 2019 + Tussenevaluatie ‘Maatwerk in Brandweerzorg’ 
B&W vragen de gemeenteraad diverse besluiten te nemen betreffende de Veiligheids- regio 
Zeeland (VRZ). Allereerst vragen B&W een positieve zienswijze van de raad op de begroting 
voor 2019. Vervolgens verzoeken B&W de raad om de meerjarenraming voor kennisgeving 
aan te nemen en een concreet voorstel voor het jaar 2022 af te wachten. Want volgens de 
raming loopt de gemeentelijke bijdrage op van ruim € 2,7 miljoen in 2020 tot ruim € 2,9 miljoen 
in 2022. B&W vinden dat de VRZ moet zoeken naar mogelijkheden om de oplopende 
kapitaallasten op te vangen binnen de eigen begroting. Tenslotte vragen B&W de raad positief 
te zijn over de evaluatie van het project ‘Maatwerk in Brandweerzorg’. De voorstellen zijn onder 
voorbehoud van goed- keuring door de financiële toezichthouder van de gemeente.   

 

844521 - Jaarrekening Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg 
B&W vragen de gemeenteraad een positieve zienswijze te geven op de concept-jaarrekening 
2017 van de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg. 
De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 134.000,- . 

 

844491 - Begroting 2019 Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg 
B&W vragen de gemeenteraad een positieve zienswijze te geven op de concept- 
programmabegroting 2019 van de Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg. De 
totale gemeentelijke bijdrage voor 2019 bedraagt € 852.000,- Vlissingen en Middelburg betalen 
hiervan ieder de helft.  
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