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1120565 - Huur grond van de Staat der Nederlanden t.b.v. bedrijventerrein 
Souburg II 
De gemeente huurt voor de duur van 5 jaar, ingaande 1 januari 2020, ongeveer 2.591 m2 
grond van de Staat der Nederlanden voor een bedrag van € 1.036,40. De grond ligt in de 
oksel van de Veerhavenweg en de A58. De gemeente heeft deze grond nodig voor 
waterberging met het oog op de realisering van bedrijventerrein Souburg II en de daarbij 
behorende infrastructuur inclusief de toegangsweg naar de nieuwe kazerne, een en ander 
conform het Definitief Ontwerp voor bedrijventerrein Souburg II (vastgesteld door het college 
op 23 mei 2017). 

1115615 - Raadsinformatiebrief steunverlening film ‘de Slag om de Schelde’ 
De gemeente Vlissingen gaat een partnerschap aan met de organisatie van de film ‘de Slag 
om de Schelde’. Het college van B&W draagt financieel en facilitair bij, omdat Vlissingen de 
hoofdrol in deze productie speelt. De gemeente wil als partner bijdragen aan het uit de 
vergetelheid halen van de bijna vergeten Slag om de Schelde, die 75 jaar geleden een grote 
rol heeft gespeeld in de strijd voor de vrijheid. Bovendien zal de film Vlissingen zo ook op 
een unieke manier internationaal op de kaart zetten. Vlissingen draagt in 2019 € 50.000 bij. 
Dit bedrag is al opgenomen in de begroting. 

1122814 - Raadsinformatiebrief overzicht gebruikers gemeentelijke 
accommodaties 
Op 11 april 2019 heeft de raad het uitvoeringsplan Revitalisering gemeentelijk 
accommodatiebestand vastgesteld. Bij de behandeling van dat voorstel heeft het college 
toegezegd dat de raad een overzicht ontvangt van alle gebruikers van de gemeentelijke 
accommodaties. Dit (actuele) overzicht is middels een raadsinformatiebrief aan de raad 
toegestuurd. 
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