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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 19 mei 2020 
Vastgesteld op 26 mei 2020  
 

1187371 - Evaluatie dienstverleningsovereenkomst Stichting Zorg- en 
Veiligheidshuis Zeeland 
Op 12 juni 2012 hebben de Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland (SZVZ) en de 
Gemeente Vlissingen een dienstverleningsovereenkomst (DVO) op het gebied van 
personeel, ICT en financiën gesloten. Per 1 juli 2020 verhuist de SZVZ naar de Vrijlandstraat 
in Middelburg, hetgeen een goed moment is om de dienstverleningsovereenkomst te 
evalueren. Op basis van de uitgevoerde evaluatie concluderen we dat de dienstverlening 
voor de SZVZ gecontinueerd kan worden. Ook vanuit perspectief van de SZVZ verloopt de 
dienstverlening naar tevredenheid. B&W hebben kennisgenomen van de evaluatie en 
continueren de dienstverlening op basis van het bestaande contract. 
 

1183553 - Besluit naamgeving openbare ruimte Claverveld  
Het college heeft besloten tot het benoemen van de volgende, nog aan te leggen wegen in 
de nieuwe wijk Claverveld fase 2: Zonnekers, Herfstsuikerij, Juttepeer, Lindekerspad, 
Earlisehof, Zoutewelle, Winterlouwtje, Zoete Brederode en Boerengroenpad. Ook is de 
ligging van de Kershage gewijzigd. 
 

1201159 - Actualisering Archiefverordening 
In de ledenbrief van 2 december 2019 stelt de VNG gemeenten voor de Archiefverordening 
te actualiseren. B&W hebben besloten de gemeenteraad voor te stellen de 
'Archiefverordening Vlissingen 2020' met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 vast te 
stellen, onder gelijktijdige intrekking van de 'Archiefverordening Vlissingen 2016'. 
 

1195770 - Locaties ondergrondse containers Souburg-Noord en Claverveld 
In het kader van het woonrijp maken van het Kroonjuweel is bekeken of de 
verkeersveiligheid van het kruispunt Kroonjuweel / Karel de Grotestraat kan worden 
verbeterd. Hiervoor is het wenselijk om de ondergrondse containers die naast dit kruispunt 
staan te verplaatsen naar de Karel de Grotestraat. Voor de uitbreidingswijk Claverveld wordt, 
conform huidig beleid, beoogd om ondergrondse containers te plaatsen voor de inzameling 
van diverse afvalstromen. Het college heeft een spreidingsplan vastgesteld voor vier 
ondergrondse containers aan de Karel de Grotestraat te Oost-Souburg, een ondergrondse 
container aan de Kershage t.h.v. nummer 5, 3 ondergrondse containers aan de Kershage 
nabij de brug en een ondergrondse container in de nabijheid van het Earlisehof. Hiervoor 
volgt het college een inspraakprocedure. 
 

1204015 - Hondenrenvelden binnenstad Vlissingen 
Naar aanleiding van de bij de wijziging van de APV (april 2019) aangenomen moties heeft 
het college onderbouwd waarom de in deze moties aangedragen alternatieve locaties voor 
hondenrenvelden in de binnenstad niet haalbaar zijn. Om toch tegemoet te komen aan het 
verzoek voor een betere spreiding en meer hondenrenvelden in de binnenstad hebben B&W 
het voorgenomen besluit genomen om een gedeelte van het grasveld aan het Dok van Perry 
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tijdelijk aan te wijzen als hondenrenveld. Vervolgens is een inspraakprocedure gestart. Naar 
aanleiding van de inspraakreacties heeft het college besloten dit gedeelte van het hierboven 
genoemde grasveld niet aan te wijzen als hondenrenveld. De indieners van inspraakreacties 
zijn geïnformeerd over dit besluit. 
 

1197943 - Voorontwerpbestemmingsplan Timmerplein 
Voor het realiseren van het deelgebied Timmerplein, waar de Timmerfabriek en de 
Zeelandtoren deel van uit maken, is een planologische procedure noodzakelijk. Het college 
heeft ingestemd met het vrijgeven van het voorontwerpbestemmingsplan Timmerplein voor 
de inspraak- en overlegprocedure. B&W hebben vastgesteld dat de vereiste besluiten (het 
bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning bouwen) gecoördineerd kunnen 
worden voorbereid, zoals bepaald in artikel 3, lid 2 van de 'Coördinatieverordening Wet 
ruimtelijke ordening Vlissingen'. Ook is de Crisis- en Herstelwet van toepassing verklaard op 
het bestemmingsplan Timmerplein. 
 

1204412 - Jaarverslag Wmo-adviesraad 2019 
De Wmo-adviesraad heeft zijn jaarverslag 2019 opgesteld en digitaal aangeboden aan de 
gemeente. De Wmo-adviesraad heeft geadviseerd over de Wet Verplichte Geestelijke 
Gezondheidszorg (Wvggz), de revitalisering van het gemeentelijk accommodatiebestand en -
beleid, het handboek openbare ruimte, onvoldoende beschikbaarheid van praktijkhoudende 
huisartsen binnen de gemeente Vlissingen, technische aanpassingen van beleidsregels 
Wmo & Jeugdhulp en over de toegankelijkheid van het Nollebos/Westduingebied. Deze 
laatste twee adviezen waren op verzoek van de gemeente. De andere adviezen betreffen 
ongevraagde adviezen. De Wmo-adviesraad wordt bij het ontwikkelen van beleid in een 
vroeg stadium meegenomen. Binnen de Wmo-adviesraad zijn diverse werkgroepen 
geformeerd, die de ontwikkelingen binnen het sociaal domein volgen, signaleren en hierover 
adviseren. Het college kennis genomen van het jaarverslag en biedt het ter kennisname aan 
de gemeenteraad aan. 
 

1197273 - Gewijzigd convenant regievoering complexe casuïstiek 2020 
Het 'Gewijzigd convenant regievoering complexe casuïstiek 2020' is op 17 december 2019 
door het college vastgesteld. Echter is het convenant nog niet ondertekend, omdat één van 
de betrokken organisaties, Intervence, medio januari 2020 heeft aangegeven niet te kunnen 
leveren conform de gemaakte afspraken in het convenant. Het convenant is daarom 
aangepast. Het college heeft besloten het 'Gewijzigd convenant regievoering complexe 
casuïstiek 2020' met Maatschappelijk Werk Walcheren en Stichting Roat aan te gaan en in 
dit kader de beschikbare consultatie en adviesfunctie voor in principe 12 uur per week af te 
nemen bij een van de gecontracteerde partijen.  
 

1201731 - Verhogen krediet nieuwbouw scholen en gymzaal Souburg zuid met 
VNG-indexen 
De VNG berekent jaarlijks de prijsindexering die toegepast wordt op de normbedragen van 
de voorzieningen onderwijshuisvesting. Eerder heeft de gemeenteraad op basis daarvan een 
krediet beschikbaar gesteld van € 10.663.000 voor de nieuwbouw van de scholen en 
gymzaal in Souburg zuid. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het 
reeds beschikbare krediet van 2019 ad € 10.663.000 te verhogen met de VNG-indices over 
2020 en 2021 tot € 11.990.000 vooruitlopend op de vaststelling van de meerjarenbegroting 
2021. 
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1201985 - Activering van het investeringskrediet van € 1.160.000 uit het 
investeringskrediet Klimaatbeheerssysteem Stadhuis binnen programma 11 
Overhead 
Om tot een beter klimaat binnen het stadhuis te komen is er in de begroting een 
investeringskrediet klimaatbeheersing stadhuis opgenomen. Dit investeringskrediet biedt de 
ruimte om op basis van het investeringskrediet tot vervanging van het 
klimaatbeheersingssysteem over te gaan. Om met de vervanging van dit 
klimaatbeheersingssysteem te starten, heeft het college ingestemd met de activering van het 
investeringskrediet van € 1.160.000 binnen programma 11 Overhead. Nu kan gestart worden 
met de Europese aanbestedingsprocedure. Daarbij wordt het investeringskrediet ingezet om 
de meerkosten voor het aanbrengen van de warmtewerende folie te kunnen dekken op basis 
van de reeds gegunde opdracht aan Reflect Glasfilm B.V. Bij dit besluit hoort een 
begrotingswijziging. 
 

1199950 - 2e Update financiële effecten Corona-crisis  
Het college wordt twee wekelijks op de hoogte gebracht van mogelijke financiële gevolgen 
van de Corona crisis voor de gemeente Vlissingen. B&W hebben kennisgenomen van de 2e 
update. 
 

1191501 - Jaarrekening 2019, Begrotingswijzigingen 2020 en Begroting 2021 
OLAZ 
Het college heeft kennis genomen van de navolgende financiële stukken van het O.L.A.Z.: 

a. de jaarrekening 2019, onder voorbehoud van een goedgekeurde accountantsverklaring; 
b. de begrotingswijzigingen 2020; 
c. de begroting 2021; 

B&W leggen deze stukken ter instemming voor aan de gemeenteraad, zodat die zijn 
zienswijze vóór 8 juni 2020 kan indienen bij het Algemeen Bestuur O.L.A.Z. 
 

1197545 - 1e Herziening 2020 grondexploitaties 
Voor de ruimtelijke plannen van de gemeente Vlissingen zijn grondexploitaties opgesteld. 
Conform de nota Grondbeleid 2013 worden deze grondexploitaties 2 keer per jaar herzien. In 
de 1e herziening 2020 is de voortgang van 2019 verwerkt en daar waar nodig het 
programma, de planning en de raming bijgesteld. Ten tijde van het opstellen van deze 
herziening zijn er ingrijpende maatregelen genomen om de uitbraak van het coronavirus te 
beperken. De gevolgen van deze beperkingen zijn tijdens het opstellen van herziening en het 
schrijven van de besluitvormingsdocumenten nog niet in te schatten. Bij de volgende 
herziening zullen deze gevolgen wel ingeschat worden en aan college en raad voorgelegd 
worden. Het totaal aan verliesvoorziening en risicoreservering wordt verlaagd met € 28,3 
miljoen, van € 151,2 miljoen naar € 122,9 miljoen. Voor de plannen Claverveld, Beatrixlaan, 
Lammerenburg III en Kenniswerf fase 4 doet de gemeente een tussentijdse winstneming van 
totaal € 0,9 miljoen. Het resultaat van deze herziening bedraagt € 29,1 mln. Dit wordt 
toegevoegd aan het resultaat van de jaarrekening 2019. De programmabegroting 2020 wordt 
gewijzigd conform dit besluit. 
 

1202608 - Aanvullende belastingmaatregelen 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft de gemeente verzocht om diverse 
belastingmaatregelen, omdat horecaondernemers zwaar worden getroffen door de 
coronamaatregelen van het kabinet. Het college heeft kennisgenomen van de brief van KHN 
en van de adviezen van de taakgroep economie van Veiligheidsregio Zeeland. Het college 
zal de raad voorstellen het tarief voor terrassen in de verordening precariobelasting buiten 
werking te stellen voor de periode dat de horeca terrassen gesloten zijn op grond van de 
Corona maatregelen van het kabinet. Het college zal meewerken aan verzoeken om het 
terras tijdelijk te vergroten, mits de fysieke ruimte dit toelaat. B&W zullen de raad voorstellen 
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de tarieven voor terrassen in de verordening precariobelasting 2020 op 50 % vast te stellen 
en de 1e wijzigingsverordening precariobelasting 2020 vast te stellen. De voorlopige 
aanslagen toeristenbelasting worden uitgesteld tot in ieder geval 1 september 2020. Het 
college wijst alle andere verzoeken van KHN af, omdat met die verzoeken de 
grondbeginselen van de belastingheffing in het gedrang komen, waaronder dat de 
gemeentelijke belastingen niet afhankelijk gesteld mogen stellen van inkomen, winst of 
vermogen en dat iedereen die belastingplichtig is voor een belastingsoort gelijk moeten 
worden behandeld. KHN en de taakgroep economie van de VRZ worden over dit besluit 
geïnformeerd.  
 

1204280 - Besluit minister in administratief beroep door SIPO tegen 
raadsbesluit 27 juni 2019 
Op 21 april 2020 heeft de minister van Onderwijs, cultuur en wetenschap het beroep van 
SIPO tegen het raadsbesluit van 27 juni 2019, om de islamitische school niet op het plan van 
scholen op te nemen, ongegrond verklaard. Het college heeft kennisgenomen van dit besluit. 
De conclusie is dat de gemeenteraad een juist besluit heeft genomen. Het is nu aan SIPO 
om eventueel tegen dit besluit van de minister in beroep te gaan bij de Raad van State. Door 
een drietal raadsfracties zijn vragen gesteld over de totstandkoming van het raadsvoorstel en 
de raadsbehandeling in juni 2019. Deze vragen worden schriftelijk door het college 
beantwoord. 
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