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1351259 - Samenwerking gladheidbestrijding Zeeland 2021-2036 
Sinds 2006 werken Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, NV 
Westerscheldetunnel, North Sea Port en de meeste Zeeuwse gemeenten samen aan het 
bestrijden van gladheid op de doorgaande wegen in Zeeland. Uit een evaluatie is gebleken 
dat het wenselijk is dat één partij verantwoordelijk is voor de afstemming met private partijen 
over de uitvoering van de gladheidbestrijding, waarbij de samenwerkende partijen de regie 
behouden over de beleidskaders en de strooibeslissingen. Technologische ontwikkelingen 
spelen een steeds grotere rol bij de uitvoering van de gladheidbestrijding. Het 
samenwerkingsverband moet hier klaar voor zijn en hier flexibel in kunnen opereren. Door de 
aansturing bij één partij te beleggen, wordt de uitvoering van de gladheidbestrijding 
slagvaardiger en efficiënter ingericht. Rijkswaterstaat is de partij die deze opdracht gaat 
invullen. Het college stemt in met de samenwerkingsovereenkomst gladheidbestrijding 
Zeeland 2021-2036. De jaarlijkse kosten worden gedekt uit het bestaande budget 
gladheidbestrijding.  
 
1352227 - Field Lab Autonomous Sailing Technology" (F.A.S.T.) 
De gemeente Vlissingen heeft begin 2021 geparticipeerd in een subsidieaanvraag voor het 
project over autonoom varen. De aanvraag is inmiddels goedgekeurd en het project is onder 
de naam ‘Field Lab Autonomous Sailing Technology’ (FAST) van start gegaan. De rol van de 
gemeente in het project is beperkt, maar de uitstraling voor vooral bedrijven en onderwijs op 
en rond de Kenniswerf is evident. De deelname van de gemeente is daarmee voor 
Vlissingen als geheel positief. De gemeente heeft een (kleine) rol in de communicatie om 
toeristen te informeren over de (toekomstige) bootverbinding tussen het stationsgebied en de 
binnenstad. Verder is vanuit het project een subsidie beschikbaar voor investeringen in het 
Scheldekwartier om het op- en afstappen van een autonome boot mogelijk te maken. De 
projectorganisatie heeft de gemeente tot slot gevraagd deel te nemen in de stuurgroep. De 
portefeuillehouder economische zaken wordt hiervoor voorgedragen. 
 
1344978 - Huurovereenkomsten KOW tijdelijke huisvesting scholen Souburg Zuid 
Sinds begin 2021 is in Oost-Souburg de tijdelijke huisvesting voor de basisscholen 
Tweemaster-Kameleon en de Parelburcht gerealiseerd. In deze huisvesting is ook ruimte 
beschikbaar gesteld voor de Kinderopvang Walcheren, ter vervanging van de ruimten die 
eerder in de oude scholen werd gebruikt. De voorwaarden van de huur van de ruimten in de 
tijdelijke huisvesting in resp. de Roerstraat en Dongestraat wordt vastgelegd in een 
overeenkomst. 
 
1355653 - Decembercirculaire 2021 
Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaires. De circulaire van mei geeft de vertaling van de 
Voorjaarsnota van de Rijksoverheid, de circulaire van september de vertaling van de 
Miljoenennota en de circulaire van december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. In 
deze decembercirculaire worden, bij uitzondering, ook enkele mutaties voor het jaar 2022 
bekend gemaakt. De financiële middelen voor 2021 kunnen niet meer via een 
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begrotingswijziging in 2021 verwerkt worden. In de 1e bestuursrapportage 2022 worden de 
middelen voor 2022 - 2025 opgenomen. 
In deze circulaire worden budgetten beschikbaar gesteld voor nieuwe taken zoals versterking 
dienstverlening gemeenten en extra ondersteuning van mensen in kwetsbare posities. De 
concrete uitwerking hiervan vindt nog plaats. Ook zijn aanvullende budgetten voor het 
coronasteunpakket opgenomen. Ook deze middelen moeten ingevuld worden. 
 
1339028 - Vaststelling nieuw beleid inzake de Wet Bibob 
De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) is per 1 
augustus 2020 vernieuwd om ondermijning beter tegen te gaan. Ons beleid uit 2009 is niet 
langer actueel en wordt hierbij geactualiseerd. De nieuwe beleidslijn voldoet aan de actuele 
wet- en regelgeving en onze eigen verordeningen waarop de Wet Bibob van toepassing is 
verklaard. 
 
1350291 - Zelfevaluatie Basisregistratie personen 2021 
Als verplicht onderdeel van de audits bij team Publiekszaken wordt er jaarlijks ter kennisgeving 
een managementrapportage aangeboden aan het college.  
Gemeenten moeten jaarlijks zelf onderzoeken of zij voldoen aan de eisen die de wetgever stelt 
op het gebied van beveiliging en privacy bij de uitvoering van BRP-werkzaamheden. Deze 
controle voert de gemeente uit aan de hand van een digitale vragenlijst, die de Rijksdienst 
voor Identiteitsgegevens (RvIG) via de Kwaliteitsmonitor aan gemeenten beschikbaar stelt.  

  
1355639 - Financiële verordening 2020, Controle verordening 2022 en 
Controleprotocol 2022 
De gemeenteraad besluit tot vaststelling van de financiële verordening 2022, de 
controleverordening 2022 en het controleprotocol 2022 voor de accountantscontrole op de 
jaarrekening gemeente Vlissingen. Met ingang van 2022 is het college verantwoordelijk voor 
het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening van de gemeente 
Vlissingen. De gemeenteraad moet deze wijziging in het Besluit Begroting en 
Verantwoording verankeren in lokale regelgeving. Voor de gemeente Vlissingen betreft dit 
een wijziging in de financiële verordening, de controleverordening en het controleprotocol.  
 
1353077 - 4e begrotingswijziging 2022 RUD mbt ondermijning 
Bij ondermijning vinden er criminele activiteiten plaats waarbij legale structuren worden 
misbruikt en de fundamenten van de samenleving worden aangetast. Het RIEC heeft het 
Algemeen Bestuur geïnformeerd over ondermijning en geadviseerd om de rol en mogelijke 
taken vanuit RUD Zeeland te omschrijven en te borgen. Hierdoor komt ondermijning hoger 
op de agenda te staan. Tevens is in het Actieprogramma VTH 2021 opgenomen dat er een 
inventarisatie plaats vindt naar de mogelijke relatie tussen de VTH-taken en ondermijning. 
De 4e begrotingswijziging voor RUD Zeeland bestaat uit het beschikbaar stellen van budget 
voor de uitvoering van het plan van aanpak voor de bestrijding van ondermijning. Het betreft 
een structurele aanpassing op de begroting voor de jaren 2022-2025. Het college stelt het 
ontwerp-raadvoorstel voor deze begrotingswijziging vast en stelt de gemeenteraad voor in te 
stemmen met deze begrotingswijziging en een positief zienswijzevoorstel in te dienen. De 
extra uitgaaf van € 19.800 wordt voorzien op de 1e bestuursrapportage van 2022. 
 
1355368 - Wegenbeleidsplan 2022 2026 
Vanuit de Wegenwet heeft de gemeente de zorgplicht voor verhardingen. Dit betekent dat de 
gemeente als wegbeheerder te allen tijde verantwoordelijk is voor de onderhoudstoestand  
van de verhardingen die zij in beheer heeft. Met dit wegenbeleidsplan worden de wettelijke 
en gemeentelijke kaders aangegeven. Er wordt rekening gehouden met trends en 
ontwikkelingen rond energietransitie, warmteplan, klimaatadaptatie, woningbouwopgave, 
areaal uitbreiding, de Nota kwaliteit openbare ruimte en de Strategische visie 2040. 
Een gedeelte van het wegenareaal heeft een onderhoudsachterstand en is daarmee onder 
het gewenste kwaliteitsniveau. Met het uitvoeren van de reguliere 
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onderhoudswerkzaamheden en een aantal vervangingsopgaven in combinatie met het 
project TOR (Toekomstbestendige Openbare Ruimte) willen we bereiken dat de 
onderhoudsachterstand in de komende jaren wordt teruggebracht. 
Projecten worden steeds omvangrijker door meer integrale samenwerking en een 
wijkgerichte aanpak, maar ook door een toenemende mate van invloed van 
belanghebbenden en participatieprocessen met burgers en bedrijven. Het is hierdoor geen 
eenvoudige opgave om de inzet van personele en financiële middelen nauwkeurig in tijd vast 
te leggen. Om te voorkomen dat er budgettaire ruimte verloren gaat en reeds aangegane 
projecten geen doorgang kunnen vinden of de voortgang wordt belemmerd, wordt er beter 
gewerkt met een zogenaamde voorziening voor wegbeheer. Hiermee kunnen we budget 
doorschuiven naar een volgend kalenderjaar. In deze voorziening kunnen jaarlijks stortingen 
worden ingebracht en is het ambtelijk eenvoudiger om goed te plannen. We streven ernaar 
deze mogelijkheid in 2022 uit te werken naar een voorstel. 
 
1353075 - Bommenregeling 2021 
In de periode van december 2020 tot en met oktober 2021 zijn er diverse onderzoeken 
uitgevoerd voor de opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsresten. Dit zijn onderzoeken 
geweest voor zowel gemeentelijke projecten, als voor projecten van derden. De financiering 
voor de opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsresten verloopt via het gemeentefonds. 
Dit is geregeld in de Bommenregeling. Op grond van deze regeling kunnen gemeenten een 
aanvraag indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een 
bijdrage vanuit het gemeentefonds voor het opsporen en ruimen van ontplofbare 
oorlogsresten. Het deel van de bijdrage voor de ambtelijke uren wordt in 2022 ingezet op 
efficiencywinst en besparing van onderzoekskosten voor de gemeente en derden. Een 
actualisatie van de gemeentelijke risicokaart voor ontplofbare oorlogsresten moet hiertoe 
bijdragen. 
 
1350793 - Collegeopdracht Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand, 
deelproject Organisatie 
De raad heeft op 9 december het collegeadvies op de het rekenkameronderzoek m.b.t. het 
vastgoed- en accommodatiebeleid vastgesteld, waaronder een advies m.b.t. de organisatie 
van het gemeentelijke vastgoed en accommodaties. Het college heeft nu de collegeopdracht 
vastgesteld om hier nader invulling aan te geven.   
 
 
 
 
 
  


