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2146441 - Evaluatie evenementenbeleid en voorstel om te komen tot een 
evenementenvisie  
Vlissingen, festivalstad van oudsher, maar is dat nog zo? Door nieuwe visies en ambities is 
er behoefte aan een nieuwe evenementenvisie Vlissingen. Voordat de visievorming van start 
kan gaan, is er een evaluatie uitgevoerd van het bestaande beleid. Hieruit komt naar voren 
dat het imago van Vlissingen als evenementenstad sinds 2016 steeds zwakker is geworden. 
De evaluatie is het begin van een nog te ontwikkelen visie. De nieuwe visie moet de ambities 
van Vlissingen laten zien en leiden tot nieuwe kaders waarbinnen evenementen kunnen 
plaatsvinden. Het college neemt kennis van de evaluatie van het evenementenbeleid en 
stemt in met de stappen uit de procesbeschrijving. Het college informeert de raad door een 
raadsinformatiebrief. 

2142076 - Armoedemonitor 2022 
Het huidige beleidsplan armoedebeleid van gemeente Vlissingen is gedateerd. Om een 
nieuw plan te kunnen opstellen, wordt er eerst door onderzoeksbureau Kwiz een 
armoedemonitor en enquête uitgevoerd om inzicht in de doelgroep en de huidige regelingen 
te krijgen. Dit onderzoek dient als basis voor het nader op te stellen beleidsplan. 

2145863 - Verkeersonderzoek Vlissingsestraat Oost-Souburg 
Het college heeft kennis genomen van de resultaten van het verkeersonderzoek 
Vlissingsestraat en de gemeenteraad hierover geïnformeerd middels een 
raadsinformatiebrief. De straat staat in het gemeentelijke verkeer- en vervoersplan 
opgenomen als af te waarderen weg van 50 km/u naar 30 km/u. Het uitgevoerde 
verkeersonderzoek biedt waardevolle inzichten en input voor het herinrichten van de 
Vlissingsestraat. De gemeente wil de spelende belangen in en rondom de straat 
inventariseren door middel van een participatietraject. De raad wordt in het derde kwartaal 
van 2022 geïnformeerd over het uitvoeringsjaar van dit project. 

2155718 - Nieuwe locatie 's Heeren Loo 
In september 2020 heeft het college positief gereageerd op het verzoek van ’s Heeren Loo 
om in principe medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een woon-zorgcomplex aan 
de Nieuwe Zuidbeekseweg tot maximaal 96 wooneenheden. Nadien is het plan van ’s 
Heeren Loo verder uitgewerkt door een ontwikkelaar. De concept ruimtelijke onderbouwing is 
inmiddels compleet ontvangen. Omdat het plan niet aan het geldende bestemmingsplan 
voldoet, is een afwijkingsprocedure vereist. Hiertoe zal de initiatiefnemer een aanvraag 
omgevingsvergunning ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ 
indienen. De aanvragen worden gecoördineerd in procedure gebracht. Het college heeft 
besloten dat het niet nodig is om een milieueffectrapportage op te stellen en start het 
vooroverleg. 

2155926 - Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 
Elke gemeente is volgens de Wmo 2015 jaarlijks verplicht een cliëntervaringsonderzoek uit 
te voeren. HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving (voorheen: ZB|Planbureau) heeft dit 
voor de gemeente Vlissingen uitgevoerd. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek 
Wmo over onderzoeksjaar 2021 zijn bekend. De uitkomsten van het onderzoek laten 
grotendeels dezelfde resultaten zien als een jaar eerder. De gemeenteraad ontvangt 
hierover een raadsinformatiebrief. 
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2155482 - Ideaal zorglandschap Maatschappelijke Opvang, Vrouwen Opvang en 
Beschermd Wonen in Zeeland 
Ten behoeve van de transformatieopgave van beschermd wonen naar beschermd thuis is 
een zorgvuldig onderzoek naar het zorglandschap in Zeeland nodig. Bureau HHM is in het 
land en binnen de provincie Zeeland zowel inhoudelijk als financieel actief als het gaat om de 
transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het college geeft om 
deze reden, in afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, opdracht aan bureau HHM 
voor het doen van onderzoek. Dit besluit is genomen onder voorbehoud van goedkeuring 
door de art.12-inspecteur, waarbij het voorstel met instemming van de Provincie Zeeland is 
voorgelegd. 

2121213 - Ophoging subsidieplafonds Maatschappelijke Opvang/Vrouwen 
Opvang in 2022 
De hogere uitgaven voor de subsidieprogramma's Maatschappelijke Opvang en 
Vrouwenopvang 2022 (MOVO 2022) zijn opgenomen in de programmabegroting van het 
CZW-bureau 2022 (exclusief indexering) en in het collegebesluit van centrumgemeente 
Vlissingen naar aanleiding van de nota 'Subsidieplafonds maatschappelijke opvang en 
vrouwenopvang 2022' (inclusief indexering, december 2021). De hogere uitgaven voor 
MOVO 2022 dienen nog ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de inspecteur. Na 
instemming van de inspecteur met deze hogere uitgaven, zullen de definitieve 
subsidieplafonds MOVO 2022 gepubliceerd worden. 

2156225 - Voorontwerp-inpassingsplan 'Baanrotatie Vliegveld Midden-Zeeland' 
De provincie Zeeland heeft een voorontwerp-inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) 
in procedure gebracht. Dit plan heeft betrekking op de baanrotatie van Vliegveld Midden-
Zeeland. Het college heeft kennis genomen van dit plan. In Vlissingen-Oost heeft de 
baanrotatie tot gevolg dat het hoogtebeperkingengebied voor windturbines groter wordt. In 
het voorontwerp-inpassingsplan is vastgelegd dat alsnog medewerking verleend kan worden 
aan windturbines in het hoogtebeperkingengebied, indien wordt aangetoond dat het object 
geen gevolgen heeft op de veiligheid of gevolgen heeft voor de continuïteit van de 
vliegoperaties. Het college dient geen vooroverlegreactie in t.a.v. het voorontwerp-
inpassingsplan en informeert de raad hierover door middel van een raadsinformatiebrief. 

2153437 - Huren appartementen aan de Van Dishoeckstraat t.b.v. opvang 
Oekraïense vluchtelingen 
Sinds de start van de oorlog in Oekraïne heeft de gemeente Vlissingen 114 vluchtelingen 
(voornamelijk vrouwen met kinderen) ontvangen en opgevangen in diverse woningen in 
Vlissingen en Oost-Souburg. Eén van de locaties (Westerbaan 2 in West Souburg) huisvest 
op dit moment 47 vluchtelingen en is de plek waar alle nieuwe vluchtelingen zich melden. 
Met de extra huur van 23 appartementen aan de Van Dishoeckstraat heeft de gemeente de 
mogelijkheid maximaal 92 personen op te vangen en een vellige basis te geven om nieuwe 
plannen te maken voor hun toekomst. Ook geeft het de mogelijkheid gezinnen en of 
personen met beperkingen (medisch en/of sociaal) een kleinere/rustigere woonplek te 
bieden. Het college heeft besloten de appartementen aan de Van Dishoeckstraat (nummers 
73 t/m 119, oneven nummers) te huren van 1 augustus 2022 tot 1 januari 2024. 

2135871 - Nota evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 
De organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen had ook nu nog te maken met de 
gevolgen van de coronapandemie. Daarom werden op 14 en 15 maart 2022 twee extra 
verkiezingsdagen vastgesteld. Bij de inrichting van de stembureaus moest ook nu weer 
rekening worden gehouden met de coronamaatregelen. Het college heeft de evaluatie van 
de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 vastgesteld. 
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2153885 - Verwerving perceel President Rooseveltlaan 
Het college is akkoord met de koopovereenkomst voor een particulier perceel aan de 
President Rooseveltlaan, dat reeds in beheer is bij de gemeente. Over een deel van dit 
perceel zal de ontsluiting van Baskensburg-West worden aangelegd. De gemeenteraad 
wordt om toestemming gevraagd. 

2147603 - Nieuwbouw Stadsbeheer 
Het project nieuwbouw team Stadsbeheer werd en wordt, zoals ieder (nieuw)bouwproject 
momenteel, geraakt door de sterk stijgende bouwkosten. Om die reden is al eerder een 
indexatie aangekondigd. De effecten van de oorlog in Oekraïne werken echter verder door in 
de meest actuele ramingen. Daarnaast is vastgesteld dat de initiële raming op een aantal 
onderdelen ook destijds al te optimistisch was. Dat vergt opnieuw een bijstelling van het 
benodigde krediet. Daartoe is een dekkingsvoorstel gedaan. Hiervoor wordt een 
begrotingswijziging voorgelegd aan de gemeenteraad. Tevens was er een tegenvaller bij het 
bouwrijp maken van het perceel. De ondergrond was te slap om te bouwen, deze grond 
moest worden afgevoerd, en goede grond moest worden aangevoerd. De verrekening van 
de kosten wordt aan de gemeenteraad voorgelegd bij de tweede herziening van de 
grondexploitaties in december 2022. De noodzaak tot deze nieuwbouw is onveranderd. Het 
college is akkoord met het voorlopig ontwerp. Dit wordt ter kennisname aan de 
gemeenteraad aangeboden. 

2158261 - Presentatie integraal veiligheidsbeleid voor raadsbijeenkomst  
Jaarlijks wordt door de burgemeester een veiligheidsavond voor de gemeenteraad gepland. 
Dit jaar wordt het nieuwe integrale veiligheidsbeleid van 2023 – 2026 toegelicht en de raad 
wordt tevens in de gelegenheid gesteld om prioriteiten voor het beleid aan te dragen. Het 
college heeft kennis genomen van de presentatie. 

2152658 - Besluitvorming voor praktisch afhandelen van saneringslijsten 
wegverkeerslawaai 
De gemeente kent een aantal saneringslijsten van woningen. Op de A-lijst staan 
saneringswoningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai 
ondervonden van 65 dB(A) of hoger. Op de B-lijst staan woningen met een geluidbelasting 
tussen 60 dB(A) en 65 dB(A). De gemeente heeft de plicht de saneringslijsten formeel af te 
handelen. Indien aan een woning gevelisolatiemaatregelen mogen worden uitgevoerd zal het 
woon- en leefklimaat in de woning verbeteren. Een ander bijkomend positief effect is dat de 
woning ook thermisch vaak beter geïsoleerd wordt. De bewoner ziet dat dan terug in een 
lager gas- of elektriciteitsverbruik. Voor de woningen op de uiteindelijke A-lijst weigeraars 
(circa 90 woningen) en B-lijsten (circa 550 woningen) wordt gekeken om deze zoveel 
mogelijk in aanmerking te laten komen voor gevelmaatregelen. Voor de B-lijst woningen 
wordt een hogere grenswaarde (HGW) aangevraagd (voor de A-lijst is deze al eerder 
vastgesteld). Alle woningen, die in aanmerking komen voor gevelmaatregelen, worden 
onderzocht op de binnenwaarde van 43 dB. Als de binnenwaarde hoger is dan 43 dB komt 
men in aanmerking voor gesubsidieerde aanvullende gevelmaatregelen. Tot slot worden alle 
saneringslijsten afgehandeld. De gemeenteraad ontvangt een raadsinformatiebrief. 
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