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Vastgesteld op 3 april 2018 

837779 - Incidentele subsidie ZLM tour 
Op 14 april 2018 wordt de ZLM wielertour om de ‘Arjaan de Schipper Trofee’ gereden. 
De tour gaat van Goes naar Goes en voert ook over de Vlissingse boulevards. Er 
worden veel toeschouwers verwacht en de media besteden veel aandacht aan deze 
tour. Mede hierom verleent Vlissingen een incidentele subsidie van € 1.000,-. 

837838 - Interbestuurlijk Programma VNG 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met andere overheden een 
Interbestuurlijk Programma (IBP) afgesproken om maatschappelijke vraagstukken 
gezamenlijk op te pakken. Het IBP omvat onderwerpen als wonen en bereikbaarheid, 
klimaat en energie, de schuldenaanpak, ondermijning en digitale dienstverlening. Het 
college van B&W heeft kennis genomen van het IBP en kijkt samen met de andere 
Zeeuwse overheden naar de relevante punten voor Zeeland en Vlissingen. 

838136 - Sanering algemene reserve Vlissingen 
Vlissingen is een zogenoemde ‘artikel 12 gemeente’ en staat onder financieel toezicht 
van het Rijk. De artikel 12 inspecteur heeft aangegeven dat het artikel 12 traject voor 
de gemeente Vlissingen drie jaar duurt, tot en met het boekjaar 2017. Zijn eindrapport 
over 2017 verschijnt medio 2018. Vooruitlopend hierop heeft de inspecteur een memo 
gestuurd met zijn visie op de sanering van de algemene reserve van Vlissingen. De 
Raad voor de financiële verhouding (Rfv) adviseert de sanering al in 2018 te laten 
beginnen. De inspecteur neemt dit advies over. Daar bovenop moet Vlissingen vanaf 
2020 nog extra bijdragen aan de sanering. B&W hebben de gemeenteraad 
geïnformeerd over deze weg naar financieel herstel. 

838724 - Definitief verslag tripartiet overleg 8 februari 2018 
Er is geregeld overleg van gemeente, provincie en Rijk over de sanering van de 
financiën van Vlissingen, het zogenoemde tripartiet overleg. B&W hebben kennis 
genomen van het verslag van dit overleg op 8 februari 2018. 

839287 - Planologische medewerking realisatie woning in schuur Irenestraat 2G 
B&W verlenen in principe planologische medewerking aan de verbouw van een grote 
schuur aan de Irenestraat 2G in Oost-Souburg tot woning. De schuur dateert van 
1946 en was in gebruik bij de voormalige gemeente Oost- en West-Souburg. 

839373 - Vaststellen hogere grenswaarden Wet Geluidhinder Edisonpark 
B&W willen op het bedrijventerrein Edisonpark hogere geluidwaarden toestaan. Het 
gaat om een correctie. De geluidwaarden hadden in 2009 al passend moeten zijn bij 
de invulling van de Buitenhaven. Sommige omwonenden hebben een zienswijze 
tegen de hogere geluidwaarden ingediend. B&W komen hieraan niet tegemoet en 
gaan over tot officiële publicatie van hogere geluidswaarden. B&W hebben de 
gemeenteraad geïnformeerd over hun besluit. 



836783 - Vaststelling bijdragen uit het festivalfonds 
B&W hebben de ‘Beoordelingsmatrix festivalfonds’ voor 2019 definitief vastgesteld. 
Dit betekent dat een bedrag van € 200.000,- wordt verdeeld over de festivals Onder- 
stroom, Bevrijdingsfestival en Film by the Sea. De bedragen voor het jaar 2019 zijn 
als volgt: Bevrijdingsfestival € 68.000,- , Onderstroom € 62.000,- en Film by the Sea  
€ 70.000,- . Het college besloot eerder dat de overgang tussen 2018 en 2019 
vloeiend moest verlopen, daarom worden in 2018 een extra subsidies verstrekt van € 
15.000,- aan de Stichting Cultuurwerf en van € 50.000,- aan de Stichting Film by the 
Sea,- . Het subsidieplafond 2018 voor Kunst en Cultuur is daarmee verhoogd van € 
485.000,- naar € 550.000,- . B&W hebben over dit alles de gemeenteraad 
geïnformeerd.   

817360 - Claverveld; definitief stedenbouwkundig plan fase 1 
B&W hebben het definitief stedenbouwkundig plan fase 1 van de nieuw te bouwen 
woonwijk Claverveld vastgesteld. Het plan gaat uit van de bestaande 
landschappelijke kwaliteiten, variatie aan woningtypes, een doelmatig beheer van de 
openbare ruimtes en de realisatie van een hoogwaardig woonmilieu voor diverse 
doelgroepen. Het plan is de basis voor de verdere uitwerking tot een inrichtingsplan 
(2e kwartaal 2018) en het bouw- en woonrijp maken. 

834553 - Participatie gemeente Vlissingen in Bestuurlijk Platform Visserij 
Vlissingen neemt deel aan het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) ter behartiging van 
de belangen van de visserijsector. 

836610 - Nota parkeernormering Vlissingen 
Het College van B&W heeft normen opgesteld om het aantal parkeerplaatsen te 
kunnen bepalen bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw. De normen zijn 
vooral bedoeld voor oudere bestemmingsplannen. In nieuwere bestemmingsplannen 
zijn de parkeernormen in het plan zelf opgenomen. 
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