
 
 

    
   

    

    
           

     
           

         
          

         
         

            
           

       

      
    

          
       

            
         

            

    
         

          
         

      
            

        
   

      
        

         
            

      
      

      
             

       
            

            

      

              
           

     
              

             
          

        
 

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

1083902 – Beëindiging aanbestedingsprocedure Machinefabriek 
Na de beëindiging van een Europese aanbesteding in 2017 is binnen de mogelijkheden van de 
Aanbestedingswet 2012 een onderhandelingsprocedure zonder vooraankondiging van start 
gegaan in 2018 voor de herontwikkeling van de Machinefabriek. Tot 21 december 2018 had 
een consortium onder leiding van Bouwgroep Peters BV hiervoor exclusiviteit. De ingekomen 
brief van 21 december 2018 van Bouwgroep Peters BV voldoet niet aan de "uitvraag", 
aangezien niet akkoord wordt gegaan met de koop- aannemingsovereenkomst. Daarnaast zijn 
er gewijzigde inzichten in verband met de mogelijke komst van een onderwijsvoorziening en is 
er geconcludeerd dat er onderzoek moet plaatsvinden naar de kosten van het cascoherstel en 
de fundering om de technische en financiële haalbaarheid van de herontwikkeling beter in 
beeld te krijgen. Het college besluit daarom om de aanbestedingsprocedure te beëindigen. 

1085473 – Aanvraag opneming bijzondere school Stichting Islamitisch Primair 
Onderwijs op Plan van Scholen 
Vorig jaar heeft de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) een aanvraag ingediend om 
een school te beginnen in Vlissingen. Deze aanvraag is uiteindelijk ingetrokken door SIPO. 
SIPO heeft nu wederom een verzoek ingediend. Zij willen per 1 augustus 2020 een school 
openen. Het college neemt kennis van de aanvraag om de Bijzondere school in het Vlissingse 
Plan van scholen op te nemen en wordt de procedure opgestart om dat de realiseren. 

1079683 – Borging aanpak kwetsbare jongeren Walcheren 
De aanpak kwetsbare jongeren in het Veiligheidshuis startte in 2016. In de eerste helft van 
2018 is de aanpak geëvalueerd. Uit de evaluatie volgt dat de problematiek rond kwetsbare 
jongeren nog steeds actueel is en we de aanpak het beste structureel kunnen borgen in het 
Veiligheidshuis Zeeland. Het college besluit de aanpak kwetsbare jongeren Walcheren te 
borgen in het Veiligheidshuis Zeeland en de jaarlijkse kosten van € 14.000 te dekken uit de 
post sociale veiligheid. Daarnaast neemt het college kennis van de evaluatie project kwetsbare 
jongeren op Walcheren. 

1086709 – Nabetaling voor grond Veerhavenweg vanwege bestemmingswijziging 
De gemeente Vlissingen en het Rijksvastgoedbedrijf zijn het eens geworden over de uitleg van 
een meerwaardeclausule voor een perceel grond op bedrijventerrein Souburg 2. Bij de verkoop 
van 3.875 m2 grond aan de gemeente in 2011 is afgesproken, dat als de bestemming van de 
grond wordt gewijzigd, een nabetaling plaatsvindt. Het bedrag is vastgesteld op €.29.062,50. 
Het bedrag komt ten laste van de grondexploitatie Souburg 2. 

1086415 – Beëindigen gemeentelijke uitvoering BRIKS-taken voor de provincie Zeeland 
GS van Zeeland hebben op 19 februari 2019 besloten dat met ingang van 1 januari 2020 de 
gemeenten niet langer de BRIKS-taken voor de provinciale milieu-bedrijven uitvoeren. BRIKS-
taken staan voor vergunningverlening voor Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen. Het 
college neemt kennis van het besluit van GS van Zeeland d.d. 19 febr. 2019. 

1086573 – Hardheidsclausule forfaitair tarief toeristenbelasting 2019 voor de 
minicampings 
In de raad van april 2018 heeft de raad de forfaitaire tarieven 2019 voor de minicamping, gelijk 
gesteld met het tarief voor de campings. Deze verhoging van de tarieven is echter niet 
gecommuniceerd met de minicampinghouders. Hierdoor werden ze pas in december 2018 
geconfronteerd met een verhoging van het tarief met 110% (€ 122,32 naar € 255,76). Het 
college heeft nu besloten de hardheidsclausule toe te passen. Het tarief zal dan in twee jaar tijd 
gelijk worden getrokken met het forfaitaire tarief voor een camping. Het forfaitair tarief in 2019 
voor minicampings, met gebruikmaking van de hardheidsclausule, is € 189,04. 
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1084934 – Startnotitie Kadernota 2020 
Op 26 februari 2019 heeft het college de collegeopdracht “Vernieuwde Programmabegroting 
2020” vastgesteld. Met deze startnotitie wordt aangegeven binnen welke kaders de organisatie 
de Kadernota 2020 voorbereid. Op hoofdlijnen wordt inzicht gegeven op de onderwerpen die in 
de Kadernota aan bod komen. Het college stemt in met het keuzescenario "Productenindeling 
conform taakvelden" ten behoeve van de Programmabegroting 2020 en de technische 
financiële uitgangspunten voor de meerjarenraming 2020 – 2023. Daarnaast stemmen ze in 
met het financiële kader voor de uitvraag van de investeringsplanning 2020 - 2023. 

1088084 – Voorlopige realisatie 2018 jeugdhulp 
In de “Monitor Jeugdhulp Voorlopige productie en realisatie 2018” rapporteert de 
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (hierna IJZ) over de uitgaven voor jeugdhulp. Uit deze 
monitor blijkt een stijgende kostenontwikkeling waardoor Vlissingen over 2018 wederom een 
tekort heeft op jeugdhulp. De directe oorzaak van de stijging komt door een toename van het 
aantal declaraties in met name het 3e en vooral 4e kwartaal. Naar de achterliggende 
verklaringen zal een nadere analyse plaats vinden. Het college neemt kennis van de resultaten 
jeugdhulp zoals beschreven in de Monitor Jeugdhulp 2018 van de Inkooporganisatie Jeugdhulp 
Zeeland. 

1078193 – Verkoop alle aandelen Zeeuwse Visveiling Breskens NV, door Holding 
Zeeuwse Visveilingen BV aan commerciële partij 
Op 6 december 2018 ontving de gemeente Vlissingen van Holding Zeeuwse Visveilingen BV 
een brief waarin wordt gevraagd om toestemming te geven voor de verkoop van de aandelen 
van de Zeeuwse Visveiling Breskens NV (ZV Breskens), door Holding Zeeuwse Visveilingen 
BV (Holding ZV) aan een commerciële partij. ZV Breskens is 100 procent dochter van Holding 
ZV; de Zeeuwse Visveiling Vlissingen BV (ZV Vlissingen) is de andere 100 procent dochter van 
Holding ZV. De gemeente Vlissingen is voor 65 procent aandeelhouder in Holding ZV; de 
gemeente Sluis is dat voor de resterende 35 procent. 
Het college besluit een brief te sturen aan de raadsleden van Vlissingen om hen de 
gelegenheid te bieden om wensen en bedenkingen, inzake het onderwerp van deze nota, tot 
en met uiterlijk 31 maart 2019 kenbaar te maken aan het college. 

1086068- Raadsinformatiebrief over de totstandkoming van het transitieplan 
schuldhulpverlening van Orionis Walcheren 
Per 1 januari 2019 ontvangt Orionis Walcheren geen financiële middelen meer uit de ESF-
subsidie voor het project Entry. Deze middelen werden aangewend voor extra inzet op het 
terrein van schuldhulpverlening. De middelen waren geraamd in de begroting 2019-2022 van 
Orionis Walcheren. De Walcherse gemeenteraden hebben echter besloten deze middelen niet 
uit de gemeentebegrotingen beschikbaar te stellen (Veere wilde dit wel, maar het Algemeen 
Bestuur nam het besluit dit als Walcherse gemeenten niet te doen). Bij de 
begrotingsbehandeling van de gemeenten is hier door Orionis Walcheren in de media en bij de 
raden al aandacht voor gevraagd. Zij hebben hun klanten reeds per brief op de hoogte gesteld 
van de veranderde werkwijze. 
Er is nu een transitieplan gemaakt volgens welk de middeleninzet voor deze werkzaamheden 
zodanig aangepast wordt, dat de dienstverlening zo veel mogelijk in stand kan blijven met een 
eenmalige inzet van transitiekosten. Het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren is per memo 
geïnformeerd over de doorgevoerde veranderingen en de wijze waarop de nadelige gevolgen 
voor de cliënten worden beperkt. Het college neemt kennis van deze informatie en informeert 
de gemeenteraad met bijgaande brief over de gevolgen van dit transitieplan. 
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