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1010583 - 16e wijziging Bouwverordening gemeente Vlissingen – vervallen 
stedenbouwkundige bepalingen van rechtswege per 1 juli 2018 

De Woningwet is op 29 november 2014 aangepast. Dit heeft onder meer tot gevolg dat 
gedeelten van de Bouwverordening van rechtswege zijn vervallen per 1 juli 2018. De 
wetswijziging maakt het nodig dat de gemeentelijke Bouwverordening wordt herzien. De VNG 
heeft een herziene versie van de model-Bouwverordening opgesteld. Het college stelt de raad 
voor de VNG-voorstellen over te nemen en de Bouwverordening te wijzigen. 

1022731 - Vertegenwoordigers namens Vlissingen in het algemeen bestuur van 
de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten 

In verband met de nieuwe collegeperiode is het noodzakelijk om voor de periode 2018 - 2022 
opnieuw een Vlissingse vertegenwoordiger aan te wijzen voor het bestuur van de Vereniging 
van Zeeuwse Gemeenten. Het college draagt burgemeester Van den Tillaar voor en wethouder 
Vader als diens plaatsvervanger. De bestuursleden worden (met terugwerkende kracht) 
benoemd door de algemene ledenvergadering in mei. 

1029554 - Toestemming overdracht gronden Edisonweg 23/Westelijke Bermweg 
32 

Voor de overdracht van de gronden met de daarop aanwezige opstallen moet, conform de 
verkoopaktes, toestemming verkregen zijn van het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Vlissingen. Het college verleent deze toestemming. Het verlenen van 
toestemming wordt bij toekomstige doorverkopen binnen de Kenniswerf gemandateerd. Dit zal 
bij een volgende wijziging van het bevoegdhedenbesluit worden opgenomen. 

1028279 - Plan van Aanpak Revitalisering gemeentelijk Accommodatiebestand 

Op 25 juni 2018 heeft het college besloten om het vastgestelde projectplan "Vervolg uitvoering 
taakstelling Sport en overige gemeentelijke accommodaties" als plan van aanpak ter 
vaststelling aan te bieden aan de raad. Bij dit besluit was de verwachting reëel dat de art 12-
inspecteur in het TPO van 29 juni een uitspraak zou doen over de inzet van de geraamde 
frictiekosten die met dit project gemoeid zijn. Dit vindt naar verwachting echter op zijn vroegst 
pas plaats in september. 
 De kans bestaat dat de inspecteur anders besluit dan hem na 25 juni is voorgelegd. Het nu 
voorleggen van een plan van aanpak/bestuursopdracht aan de raad brengt vanwege deze 
onduidelijkheid het risico met zich mee dat verwachtingen moeten worden bijgesteld. Het 
college zal aan de gemeenteraad voorstellen de bestuursopdracht "Revitalisering gemeentelijk 
accommodatiebestand" vast te stellen en daarmee aan de start van de uitvoering duidelijkheid 
te krijgen over de opgave, het proces en het beoogde resultaat. B&W hebben het Plan van 
aanpak "Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand" als verkorte en geactualiseerde 
versie van het projectplan conform collegebesluit d.d. 25 juni 2018 vastgesteld, onder 
voorbehoud van een akkoord op frictiekosten. Dit plan van aanpak biedt het college ter 
kennisname en begeleiding van de bestuursopdracht aan de gemeenteraad aan. 
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