Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst
B&W 19 januari 2021
Vastgesteld 26 januari 2021
1273344 - Vaststellen besluit hogere waarden Souburg Noord fase 3
Het plan Souburg Noord fase 2 & 3 bestaat uit de percelen tussen Souburg Noord fase 1 en
de rijksweg A58. Het plan bevat maximaal 150 woningen in variërende woningtypologiën. Op
deze locatie geldt een bestemmingsplan met een uitwerkingsplicht, wat het opstellen van
een uitwerkingsplan mogelijk maakt. Omdat niet volledig kan worden voldaan aan alle
uitwerkingsregels, is een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld. Het
ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp ‘hogere waarde besluit voor 24 woningen in de 2e
fase van Souburg Noord’ bevindt zich reeds in de zienswijzenprocedure.
Op basis van de Wet geluidhinder is ook het vaststellen van hogere grenswaarden voor 60
woningen in de 3e fase van Souburg Noord noodzakelijk. Het ontwerpbesluit tot het
vaststellen van hogere waarden voor de 60 woningen in fase 3 heeft eerder gedurende zes
weken ter visie gelegen. Tegen dit ontwerpbesluit is geen zienswijze ingediend, zodat het
ongewijzigd is vastgesteld.

1274727 - Opdrachtverstrekking voor het toezicht Wet kinderopvang 2021
Het college besluit de GGD Zeeland opdracht te geven tot het uitvoeren van de jaarlijkse
onderzoeken van in onze gemeente gevestigde kinderdagverblijven, buitenschoolse
opvanglocaties, gastouderbureaus en een aantal nader aangewezen gastouders.

1269239 - Evenementenkalender 2021
Het beleidskader voor evenementen ligt vast in de Algemene plaatselijke verordening
Vlissingen 2013 (APV) en in het daarop gebaseerde Evenementenbeleid. Voor 2021 zijn op
dit moment 102 zogenaamde A-, B- en C-evenementen aangemeld. De aangemelde
evenementen zijn opgenomen in de ontwerpkalender 2021. Middels deze nota wordt de
ontwerp-kalender 2021 vastgesteld en ter inzage gelegd van 22 januari tot en met 4 maart
2021. Ingebrachte zienswijzen worden verwerkt in een definitieve evenementenkalender
2021, die daarna aan het college ter vaststelling wordt voorgelegd.
De ontwerp-kalender 2021 is besproken met de veiligheidspartners. Voordat vergunningen
worden verleend, moeten de organisatoren alle benodigde stukken (afhankelijk van het
niveau van het evenement) ingeleverd hebben en moet er een positief advies van de
hulpdiensten ontvangen zijn. In verband met covid-19 moet er rekening gehouden worden
met uitstel van evenementen.

1275115 - Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening
gemeente Vlissingen
De raad stelt een nieuw controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening
voor de jaren 2020-2021 vast. Het huidige controleprotocol dateert uit 2006 en is niet meer
actueel. De naam van de vorige accountant PriceWaterhouseCoopers staat hierin nog
vermeld en er wordt geen rapporteringstolerantie bij een fout of onzekerheid benoemd. Het
nieuwe controleprotocol is afgestemd met de accountant en is voor de jaren 2020 en 2021
van toepassing. De reden voor een looptijd van 2 jaar heeft te maken met de komst van de
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rechtmatigheidsverantwoording. Dit zal, als alles conform de gemaakte planning van het Rijk
verloopt, van toepassing zijn voor het boekjaar 2021. Het college zal dan zelf de
rechtmatigheidsverantwoording afgeven. Het onderdeel rechtmatigheidscriteria (hoofdstuk 4
in het vernieuwde controleprotocol) is daarom niet meer van toepassing voor de accountant.
Een vernieuwd controleprotocol zal uiteraard wederom aan de raad worden aangeboden ter
vaststelling.

1275136 - Normen- en toetsingskader 2020
Het normen- en toetsingskader 2020 is van belang voor de controle door de accountant op
het rechtmatig handelen van de gemeente (jaarrekening 2020). Het bevat een inventarisatie
van voor de accountantscontrole relevante regelgeving en de operationalisering daarvan.
Deze inventarisatie gebeurt aan het eind van het lopende jaar, zodat alle relevante
ontwikkelingen worden meegenomen.

1275326 - O&O-toets Inzet projectleider Plan van Aanpak Artikel 12 2020 en
uitvoeringskosten SVB Jeugd
De Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder hebben op basis van de
primaire Programmabegroting 2020 bepaald welke begrotingswijzigingen beoordeeld moeten
worden op het O&O (onuitstelbaar en onontkoombaar) criterium. Met dit voorstel worden
meerdere onderwerpen gecombineerd en voorgelegd aan de Artikel 12-inspecteur en de
provincie Zeeland in het TPO (tripartite overleg). Het college besluit in te stemmen met het
O&O-formulier 'Inzet projectleider Plan van Aanpak Artikel 12 2020 en uitvoeringskosten
SVB Jeugd' en dit onderwerp te agenderen voor het tripartite overleg van 10 februari 2021.

1271154 - Ondersteuning en begeleiding ouders kinderopvangtoeslagaffaire
gemeente Vlissingen
Door problemen met de kinderopvangtoeslag zijn duizenden ouders in Nederland getroffen.
De Belastingdienst/Toeslagen compenseert deze gedupeerden, maar dit volstaat niet altijd
voor alle gedupeerden. Het college biedt gedupeerde ouders uit de gemeente Vlissingen
over de volle breedte ondersteuning en begeleiding aan vanuit het team Wmo en Jeugd. De
ondersteuning richt zich op het inventariseren van mogelijke hulpvragen op één of meer van
de vijf leefgebieden. Ook het opstarten van de daadwerkelijke hulp of de begeleiding naar
hulp behoort tot de verantwoordelijkheden. We zetten hiervoor € 23.170,78 in vanuit de
specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden. Via gemeentelijke
communicatiekanalen doen we een oproep aan gedupeerden uit Vlissingen die hulp willen
om dit via de Belastingdienst/Toeslagen aan de gemeente kenbaar te maken. De raad wordt
geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.
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