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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 21 
januari 2020 
Vastgesteld op 28 januari 2020 

1166032 - Vaststellen van de beleidsregels de huisvesting van (inter)nationale 
werknemers en 1e uitvraag voor de realisatie van complexgewijze huisvesting 
Het college heeft ter juridische borging en uitvoering van de Visie op de huisvesting van 
internationale werknemers beleidsregels opgesteld. Deze hebben 6 weken ter inzage 
gelegen. In deze nota wordt het inspraakschrift behandeld en worden de Beleidsregels 
Huisvesting (inter)nationale werknemers Vlissingen 2019 vastgesteld. Tevens wordt de 1e 
uitvraag voor complexgewijze huisvesting voor maximaal 1.000 personen op basis van de 
beleidsregels vastgesteld en ter publicatie gebracht. 

1165207 - Aanvullende SARCC subsidie vanuit Ministerie Economische Zaken 
Het SARCC partnerschap richt zich middels grensoverschrijdende samenwerking op de 
kennisontwikkeling en uitrol van op de natuur gebaseerde maatregelen om negatieve 
effecten van zeespiegelstijging in stedelijk gebied te beperken. Het SARCC partnerschap 
heeft vanuit het Ministerie van Economische Zaken een aanvullende subsidie ontvangen 
voor de door haar beoogde ambities. De gemeente Vlissingen kan aanspraak maken op € 
96.817 extra subsidie. Het totale projectbudget voor de in het SARCC traject opgenomen 
projecten komt hiermee op € 1.022.310, inclusief een gemeentelijke bijdrage van € 450.000. 
Het college neemt kennis van de verkregen aanvullende subsidie van € 96.817. De 
gemeenteraad wordt middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. 

1159244 - Beslissingen op bezwaren tegen waarschuwingen kamerverhuur 
Er is bezwaar gemaakt tegen een drietal waarschuwingen die het college heeft gegeven. Het 
gaat hierbij om waarschuwingen voor: 
- overtreding van het Bouwbesluit; 
- opleggen van een bestuurlijke boete; 
- intrekking van de omzettingsvergunning.  
De commissie bezwaarschriften heeft het ingediende bezwaar tegen voormelde 
waarschuwingen behandeld en adviseert het ingediende bezwaar niet-ontvankelijk te 
verklaren. Het college besluit om de adviezen van de commissie op te volgen. Het verzoek 
om proceskostenvergoeding wordt afgewezen. 

1165234 - Locatie lichtmonument 
Het college heeft besloten deel te nemen aan het project Levenslicht ter herdenking van de 
omgekomen Joodse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. De start met de Joodse 
Gemeente Zeeland vindt plaats op het Abdijplein in Middelburg op 22 januari.  
Het tijdelijke monument staat van 25 januari tot en met 1 februari op de Oude Markt. Op 2 
februari worden een aantal stenen volgens de Joodse herdenkingstraditie bij het Joods 
Monument op de Oranjedijk gelegd. 

1166820 - Verkoop en stedenbouwkundig plan Hyacinthenlaan aan Dagelijks 
leven 
Dagelijks leven heeft, in samenwerking met de gemeente, de plannen voor de 
woonzorgvoorziening aan de Hyacinthenlaan 3 verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in 



2 
 

een modern éénlaags gebouw met een groene afrastering en 9 parkeerplaatsen op eigen 
terrein. De omwonenden zijn in de gelegenheid gesteld om over de ontwikkeling mee te 
denken. Het college stemt in met de verkoop van het perceel aan de Hyacinthenlaan 3 aan 
Dagelijks leven voor de realisatie van het woonzorgcomplex voor een bedrag van € 450.000. 
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