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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W  
19 februari 2018 
Vastgesteld op 26 februari 2019 

1075709 - Jaarverslag 2018 Samenwerking Belastingen Middelburg, Vlissingen, Veere en 
Schouwen-Duiveland 
De financiële doelstellingen van de samenwerking belastingen zijn gerealiseerd voor 2018 
evenals de belangrijkste kwaliteitsdoelstellingen. Eén van de belangrijkste kwalitatieve 
doelstelling is een waarderingsoordeel "goed" van de Waarderingskamer. Dit 
waarderingsoordeel heeft de samenwerking behouden in 2018. Het college besluit het 
jaarverslag samenwerking belastingen 2018 voor kennisgeving aan te nemen. 

1072621 - Addendum dienstverleningsovereenkomst 2019 van de RUD-Zeeland 
De RUD-Zeeland voert namens de gemeente Vlissingen taken uit op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Wet algemene 
bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet Milieubeheer. Voor een rechtmatige uitvoering 
in 2019 is een dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO) gesloten. Na het afsluiten van de 
DVO 2019 heeft het algemeen bestuur van de RUD-Zeeland besloten tot een beleidswijziging. 
Deze wijziging gaat over het uitstellen van de invoering van de systematiek van PxQ tot 1 jan. 
2020. Deze wijziging moet in de DVO voor 2019 door middel van een addendum worden 
verwerkt. Het college besluit in te stemmen met het addendum op de dienstverlenings-
overeenkomst 2019 van de RUD-Zeeland, met een check op de financiële gevolgen ten 
opzichte van de begroting 2019. 

1070749 - Brief Provincie inzake preventief toezicht begroting 2019 
De begroting 2019 is niet structureel en reëel in evenwicht. Als gevolg hiervan is de gemeente 
onder preventief toezicht geplaatst van de Provincie Zeeland. In verband hiermee moet de 
Provincie Zeeland de begroting voor 2019, alsmede de daarop betrekking hebbende 
begrotingswijzigingen, goedkeuren. De Provincie Zeeland geeft middels een brief toestemming 
tot het voorlopig doen van verplichtingen met voorwaarden hieromtrent. Het college besluit 
kennis te nemen van de brief van de Provincie Zeeland inzake Preventief toezicht begroting 
2019. 

1071421 - Verordening Starterslening gemeente Vlissingen 2019 
Met het invoeren van de AVG is de werkwijze voor het toekennen van Startersleningen 
gewijzigd en voldoet de Verordening VROM Starterslening 2007 niet langer. Het aanpassen 
van de gemeentelijke verordening biedt tevens de kans om de voorwaarden voor de aanvraag 
Starterslening opnieuw te staven aan ons woonbeleid en de ontwikkelingen op de woningmarkt. 
Dit resulteert in aanpassingen van de volgende voorwaarden:  
· het toepassingsbereik wordt verbreed naar "in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde 

personen"; 
· de Starterslening beperkt zicht tot de bestaande woningvoorraad om de doorstroming op de 

woningmarkt te vergroten; 
· het maximaal bruto jaarinkomen van de aanvrager(s) wordt onderdeel van de financiële toets 

van het Svn en komt te vervallen als voorwaarde in de verordening en onderdeel van de 
gemeentelijke toets. 

Het college besluit de Raad voor te stellen de 'Verordening VROM Starterslening 2007' in te 
trekken en de 'Verordening Starterslening gemeente Vlissingen 2019' vast te stellen. 

1056169 - Motie botenhelling 2e Binnenhavenweg 
In de raadsvergadering van 30 november 2017 is de motie Beschikbaar houden openbare 
trailerhelling aan de 2e Binnenhaven aangenomen. Het college stelt zich op het standpunt dat 
de motie niet uitvoerbaar is omdat er aansprakelijkheidsrisico's zijn en gehandeld wordt in strijd 
met de Wet Markt en Overheid. Daarom besluit het college geen uitvoering te geven aan de 
motie Beschikbaar houden openbare trailerhelling aan de 2e Binnenhaven en de raad middels 
een raadsinformatiebrief te informeren over het geen uitvoering geven aan de motie. 
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1069081 - Vaststellen bestemmingsplan Kenniswerf West, partiële herziening 
Kanaalzone 
Om de realisatie van woon-werkcombinaties op de onbebouwde gronden aan de Kanaalzone 
(noordzijde van de Edisonweg tussen de Edisonweg en het Kanaal door Walcheren) juridisch-
planologisch mogelijk te maken, is een partiële herziening van het bestemmingplan Kenniswerf 
West vereist. Voor de overige gronden in deze zone is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, 
die voorziet in hetzelfde doel. Het college besluit de raad voor te stellen tot het vaststellen van 
het bestemmingsplan 'Kenniswerf West', partiële herziening Kanaalzone en het niet vaststellen 
van een exploitatieplan. 

1043407 - Procedure ontwerp-bestemmingsplannen initiatieven 
Driewege/Kromwegesingel 
Op 19 juni 2018 heeft het college besloten om ten behoeve van een tweetal initiatieven aan de 
Driewege/Kromwegesingel in Oost-Souburg twee afzonderlijke voorontwerp-
bestemmingsplannen in procedure te brengen. Het ene voorontwerp-bestemmingsplan is in 
opdracht van woningcorporatie Zeeuwland opgesteld en voorziet in de realisatie van een woon-
zorgcomplex van 32 wooneenheden voor mensen met een verstandelijke beperking ten 
behoeve van de Stichting Philadelphia Zorg (oostelijk kavel). Het andere voorontwerp-
bestemmingsplan is in opdracht van Y.C. De Rijke Projectontwikkeling B.V. opgesteld en heeft 
betrekking op de realisatie van drie vrijstaande woningen op gronden die thans nog eigendom 
zijn van de gemeente Vlissingen (westelijk kavel).  
Ten aanzien van beide voorontwerpbestemmingsplannen zijn door enkele 
vooroverleginstanties, buurtvereniging VenK en door enkele omwonenden vooroverlegreacties- 
en inspraakreacties ingediend. De reacties zijn deels overgenomen in de 
ontwerpbestemmingsplannen. Het college besluit om beide ontwerpbestemmingsplannen en 
het beeldkwaliteitsplan voor de drie woningen, alsmede de ontwerpbesluiten tot het vaststellen 
van hogere waarden o.g.v. de Wet geluidhinder voor wegverkeerslawaai in procedure te 
brengen.  
Tevens beluit het college om in te stemmen met de anterieure overeenkomst met Zeeuwland 
en met de koop- en ontwikkelingsovereenkomst met Y.C. de Rijke Projectontwikkeling B.V.. 

1074098 - Uitbrengen van advies inzake de voorgenomen wijziging van de intrekking van 
de bedrijfsbrandweeraanwijzing op het voormalige Thermphosterrein 
De Veiligheidsregio Zeeland moet naar aanleiding van een ingediend bedrijfsbrandweerrapport 
van Van Citters Beheer B.V. besluiten over de aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer op de 
genoemde locatie. Het college en de burgemeester besluiten positief te adviseren inzake de 
concept-beschikking van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland. 

1073100 - Subsidieaanvraag ten behoeve van het ontwikkelen van de regierol 
statushouders in relatie tot de nieuwe wet inburgering 
Door de nieuwe wet op de inburgering krijgt de gemeente Vlissingen een regierol. Om deze 
regierol goed vorm te geven is de verwachting dat er 0,5fte gedurende twee jaar ingezet moet 
worden. Het ligt voor de hand hiervoor een regie te ontwikkelen gebaseerd op een "één loket" 
systeem, zoals nu ook wordt gewerkt door bijvoorbeeld Porthos. 
De gemeente Vlissingen is benaderd door de gemeente Roeselare om een consortium te 
vormen om gezamenlijk een subsidie aan te vragen om een strategie te ontwikkelen om deze 
Third Country Nationals (TCN) / Statushouders op een geïntegreerde wijze te begeleiden.  
Hierbij wordt uitgegaan van een "One Stop Shop"/één loket systeem". De aanvraag voor deze 
subsidie is ingediend. Deze subsidie dekt 90% van de kosten van 1 fte plus aanvullende 
kosten. De aan te stellen medewerker(ster) moet binnen deze 1 fte ook tijd vrij maken voor de 
werkzaamheden ten behoeve van de kennisdeling met de andere partners van het consortium.  
Om de 0,5fte die nodig is voor de vormgeving van de regierol statushouders / TCN te 
financieren via Europa wordt er 1,0 fte ingezet waarvan Europa 0,9 fte financiert.  
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag voor een AMIF-subsidie om een 
medewerker te financieren ten behoeve van de regierol die de gemeente per 1-1-2020 zal 
moeten uitvoeren. 
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1019983 - Vorming Overleg Zeeuwse Overheden 
Al langere tijd wordt er in Zeeland gesproken over de veelheid en versnippering aan 
(algemene) overlegvormen tussen Zeeuwse overheden. Zeeuws breed is de wens 
uitgesproken om te komen tot meer stroomlijning. Die wens is uitgewerkt in een voorstel. Het 
voorstel is om te komen tot een nieuw bestuurlijk overleg; het Overleg Zeeuwse Overheden 
(OZO) ondersteund door een ambtelijk regiobureau. Het OZO vervangt de huidige Tafel van 
15, De Stuurgroep IJzendijke, De Stuurgroep Maak Verschil en het Strategisch Beraad. Het 
OZO en regiobureau moet de processen binnen de overheidskolom op elkaar afstemmen en 
de regie en aanpak coördineren en faciliteren. Hiertoe wordt alle gemeenten gevraagd bij te 
dragen met een euro per inwoner per jaar (€ 45.000 voor Vlissingen).  
Het college stelt de raad voor te besluiten kennis te nemen van de uitgangspunten zoals 
verwoord in het voorstel ''vorming Overleg Zeeuwse Overheden en regiobureau'' en kennis te 
nemen van de voordracht van Burgemeester van den Tillaar voor de bestuurlijke kerngroep 
van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). 
Daarnaast stelt het college de raad voor in te stemmen met de gevraagde bijdrage van  
€ 45.000 voor 2019 en dit bedrag ten laste te brengen van de post onvoorzien conform 
bijgevoegde 4e begrotingswijziging OZO Regiobureau. 

1072380 - Interbestuurlijk toezicht in het kader van de Wmo 2015: toegankelijkheid van 
de maatschappelijke opvang 
Op 21 december 2018 ontving de gemeente de brief "Interbestuurlijk toezicht in het kader van 
de Wmo 2015: toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang" van het Ministerie van VWS. 
In deze brief wordt gevraagd om een bestuurlijke reactie op de uitkomsten van het mystery 
guest onderzoek naar de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang (MO). 
Het college neemt kennis van de brief van het Ministerie en reageert op het verzoek middels 
een antwoordbrief. 
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