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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst  
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Vastgesteld 1 februari 2022 
 
1352235 - 1ste Wijziging Huisvestingsverordening Gemeente Vlissingen 2021 
In maart 2021 is de Huisvestingsverordening Vlissingen 2021 (HVO 2021) in werking 
getreden en is de oude verordening uit 2017 ingetrokken. In de vigerende HVO 2021 is het 
werkingsgebied bepaald voor koopwoningen tot een maximum prijs van € 260.000, wat in 
2019 de geldende grens was van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Intussen is met de 
sterk stijgende prijzen op de (koop) woningmarkt de NHG-grens al meerdere keren 
verhoogd. Hierdoor is het moeilijker geworden voor de doelgroepen starters en jongeren om 
een eigen woning te krijgen. Ook de doorstroming vanuit de sociale huursector naar een 
betaalbare koopwoning wordt hierdoor bemoeilijkt. Dit blijkt uit het recent opgeleverde 
'Woningschaarste onderzoek 2021' van Stec. Mede door gebrek aan middel-dure woningen 
vindt er verdringing plaats doordat meer draagkrachtige huishoudens uitwijken naar de 
goedkopere voorraad (en gemakkelijk kunnen overbieden), waardoor deze doelgroepen van 
beleid (veel) minder kansen hebben. Daarom ligt er nu een (technisch) wijzigingsvoorstel 
klaar om de prijsgrens te indexeren en deze te koppelen aan de NHG-grens, waar in (de 
toelichting bij) de huidige verordening ook al naar verwezen wordt. Het college stemt hier 
mee in. 
 
1330943 - Pilot toekomstige kermis 
Het college stemt in met de uitwerking van de pilot toekomstige kermis en geeft de 
evenementencoördinator opdracht om te starten met de organisatie van deze pilot. De 
veranderende behoefte van de bezoekers, ondernemers en exploitanten, samen met 
ontwikkelingen in de stad zoals het inrichten van de openbare ruimte in het Scheldekwartier, 
bieden de kans de kermis te vernieuwen en toekomstproof te maken. Het gaat dan 
voornamelijk om een logische spreiding van de attracties en het aanboren van nieuwe 
bezoekersgroepen. Het doel is aantonen of deze spreiding als positief wordt ervaren en met 
welke impact.  
 
1350096 en 1357018 - Onderzoek naar de verkoop van het pand Singel 328 tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 
Naar aanleiding van een uitzending van Pointer en Follow the Money over de zogenoemde 
Verkaufsbücher (Joods vastgoed dat in de Tweede Wereldoorlog is geconfisqueerd) heeft de 
gemeente de vraag gekregen wat er is gebeurd met het pand Singel 178 tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Het college heeft toen het Zeeuws Archief opdracht gegeven om onderzoek te 
doen naar de verkoop van dit pand tijdens de Tweede Wereldoorlog en de wijze van 
rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is ook gevraagd om het eigen 
gemeentelijke handelen tegenover Joodse huiseigenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog te 
onderzoeken. Ook is daarbij aan het Zeeuws Archief gevraagd uit te zoeken of aan 
eigenaren/nabestaanden achterstallige belastingen in rekening werden gebracht door de 
gemeente, wat de eventuele rol van de gemeente was bij de verkopen en of de gemeente 
heeft geprofiteerd. Het onderzoeksrapport is nu gereed. De onderzoeker concludeert dat bij 
de verkoop van het pand Singel 178 in 1950 juridisch gezien rechtsherstel heeft 
plaatsgevonden. De gemeente Vlissingen, met name het politieapparaat, heeft het beleid 
van de Duitse bezetter uitgevoerd. Dit geldt ook voor de administratieve uitvoering door het 
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kadaster en het notariaat. Voor wat betreft het onroerend goed van Joodse eigenaren is na 
de oorlog gestreefd naar rechtsherstel. De gemeente Vlissingen heeft niet of minimaal 
geprofiteerd van de verkoop van panden van Joodse eigenaren. Het college heeft de 
gemeenteraad geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.  
 
1353407 - GR GGD Zeeland - 5e begrotingswijziging 2022 - Prenataal huisbezoek 
De gemeenteraad wordt om een zienswijze gevraagd op de 5e begrotingswijziging 
voor 2022 van de GR GGD Zeeland. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de 
wetwijziging waarmee het prenataal huisbezoek een gemeentelijke taak wordt. De 
begrotingswijziging zorgt ervoor dat het prenataal huisbezoek in het basistakenpakket van de 
GGD wordt opgenomen per 1 juli 2022. Daarvoor stelt het Rijk middelen via het 
gemeentefonds beschikbaar. Deze middelen worden aan de begroting van de GGD 
toegevoegd om uitvoering vanuit het basistakenpakket mogelijk te maken vanaf 1 juli 2022. 
Het prenataal huisbezoek wordt door de gemeente Vlissingen al afgenomen in de vorm van 
aanvullende diensten van de GGD.  
 
1355748 - Verlenging inhuur contractbeheer Beschermd Wonen (BW) en inhuur 
inhoudelijk deskundige 
Inkoop en contractbeheer Beschermd Wonen zijn taken van de 13 Zeeuwse gemeenten en 
belegd bij het CZWbureau. De inhuur van de contractbeheerder eindigt per 1 januari 2022. 
Het college verlengt het contract voor een periode van 1 januari - 1 oktober 2022. De 
Zeeuwse werkgroep inkoop BW bereidt de inkoop/aanbesteding BW 2023-2025 voor. De 
werkgroep wordt ondersteund door een procesondersteuner (Significant) en een inhoudelijk 
deskundige (WFAdvies). De inhuur van deze inhoudelijk deskundige liep van 1 april tot 1 
oktober 2021. Het college verlengt deze inhuur van 1 oktober 2021 tot 14 maart 2022.  
In beide gevallen is de inhuur zonder onderbreking voortgezet. Door onvoorziene 
omstandigheden is het voorstel tot verlenging niet tijdig ter besluitvorming voorgelegd. Het 
college formaliseert deze inhuur alsnog en stelt het benodigde budget beschikbaar.  
In de aanbesteding BW 2023-2025 wordt gewerkt met een nieuwe productenstructuur BW. 
Een kostprijsonderzoek is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de norm reële 
kostenprijzen.  
 
1350090 - Walchers Educatieplan 2022 
De Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) vraagt de gemeente te zorgen voor een aanbod 
volwasseneneducatie met voldoende aandacht voor alle doelgroepen (analfabeten, 
laaggeletterden en niet-inburgeringsplichtigen). De gemeente Goes is door het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) aangewezen als contactgemeente voor de 
regio Zeeland en ontvangt jaarlijks een specifieke uitkering, bedoeld voor de bevordering van 
de zelfredzaamheid van volwassenen (18 jaar en ouder). Deze uitkering wordt sub regionaal 
beschikbaar gesteld en besteed. Contactgemeente voor Walcheren is de gemeente Veere. 
Voor de Walcherse gemeenten worden met Scalda en ZB/Taalhuis afspraken gemaakt over 
de besteding van de middelen. Het college stemt in met de activiteitenplannen 2022 en 
subsidieverlening aan Scalda en ZB/Taalhuis ten behoeve van het Walcherse Educatieplan 
2022. 
 
1332897 - Beleidsplan binnenhavens Vlissingen 1.0 
Het beleidsplan binnenhavens 1.0 omvat een inventarisatie van huidig lokaal en nationaal 
beleid, van lokale en (inter)nationale wet- en regelgeving, van rollen en verantwoordelijkheden 
en andere bestaande onderwerpen in relatie tot de gemeentelijke binnenhavens. In het 4e 
kwartaal 2022 wordt het beleidsplan binnenhavens 2.0 voorzien. Daarin zal aandacht zijn voor 
ambities, ontwikkelingen, mogelijke samenwerking met derde partijen, verbeterpunten ten 
opzichte van de huidige situatie et cetera. Het college stelt het beleidsplan binnenhavens 1.0 
vast en informeert de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief. 
 
  



3 
 

1356031 - Meerkostenregeling 2021 Jeugdwet en Wmo, inclusief centrumtaken 
Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 
Net als in 2020 is ook in 2021 de meerkostenregeling van kracht. Deze regeling betreft de 
compensatie van meerkosten voor zorgaanbieders voor de Jeugdwet en Wmo, inclusief 
centrumtaken Beschermd wonen (BW), Maatschappelijke opvang (MO) en Vrouwenopvang 
(VO) die voortkomen uit het volgen van de richtlijnen van het RIVM in het kader van COVID-
19. Het college hanteert de ontvangen rijksbijdrage in de decembercirculaire als 
budgetplafond voor de meerkostenregeling 2021 Jeugdwet en Wmo, exclusief centrumtaken 
BW, MO en VO. Ook de rijksbijdrage in de mei- en decembercirculaire 2021 voor 
coronacompensatie voor de centrumtaken BW, MO en VO wordt gehanteerd als 
budgetplafond voor de uitvoering van de meerkostenregeling 2021. Uitvoering vindt plaats 
conform de handreiking van de VNG en het Rijk d.d. 1 juni 2021. 
 
1348410 - Termijn indienen omgevingsvergunning- en exploitatievergunning 
Huisvesting internationale werknemers 
Op 15 september 2020 heeft het college besloten om een rangorde vast te stellen in de 
voorselectie voor complexgewijze huisvesting (inter)nationale werknemers. Op basis van de 
beleidsregels moeten initiatiefnemers binnen 6 maanden een ontvankelijke aanvraag hebben 
ingediend. Deze termijn is eerder verlengd tot 8 januari 2022.  
Het stedenbouwkundig raamwerk voor Baskensburg-West is echter pas op 4 november 2021 
vastgesteld. Na dit moment kon Alliantie Delfaerde pas aan de slag met de voorbereiding 
van de omgevings- en exploitatievergunning. Daarom wordt de termijn voor deze partij 
verlengd tot 1 juni 2022. Ook de andere initiatiefnemers hebben hun vergunningaanvraag 
nog niet ingediend. Hun termijn wordt tevens verlengd tot 1 juni 2022. 
 
1352205 - Overheveling budget onderzoek Exogene factoren en onderzoeksopdracht 
Jeugd 
Op 5 oktober 2021 heeft het college ingestemd met de O&O-formulieren 'Onderzoek 
Exogene factoren' en 'Onderzoeksopdracht Jeugd'. Op respectievelijk 13 en 14 oktober 2021 
zijn deze O&O-formulieren goedgekeurd door de Artikel 12-inspecteur en de provincie 
Zeeland als toezichthouder. 
Het college stelt de raad voor, met machtiging vaststelling raadsvoorstel portefeuillehouder, 
het budget voor het onderzoek Exogene factoren à € 50.000 en het budget voor de 
onderzoeksopdracht Jeugd ad € 78.800 beschikbaar te stellen.  
Het college stemt in met de O&O formulieren voor overhevelen van het onderzoek Exogene 
factoren en de onderzoeksopdracht Jeugd. 
 
1312296 - Leidende principes - handvaten voor de vertaling van beleid naar praktijk 
De Ontwikkelagenda Sociaal beleid is vastgesteld door de raad. De leidende principes zijn 
handvatten voor de vertaling van dit beleid naar de praktijk. In de Ontwikkelagenda en het 
bijbehorende uitvoeringsplan is vastgesteld wat we willen bereiken en wanneer. Leidende 
principes zijn afspraken over hoe we binnen het sociaal domein willen werken. Deze 
principes gelden voor alle interne en externe professionals die werken in het sociaal domein 
in de gemeente Vlissingen.  
 
1352852 - RIB n.a.v. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met Rederij 
Dijkhuizen 
Op 21 december 2021 heeft het college besloten om een vaststellingsovereenkomst met 
Rederij Dijkhuizen aan te gaan. Het college informeert de raad hierover door middel van een 
raadsinformatiebrief. 
 
1357941 - Managementletter 2021 
Deloitte accountants B.V. heeft de interim controle voor de jaarrekening 2021 uitgevoerd. 
Deze controle was primair gericht op de analyse en evaluatie van de interne 
beheersingsomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle. De 
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bevindingen en aanbevelingen hierover hebben zij in de management letter 2021 
opgenomen. Het college neemt kennis van deze management letter en informeert de raad 
met een raadsinformatiebrief en verstrekt de presentatie van de management letter. 
 
1351422 - Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022-2025 in 
Zeeland 
Vanaf 1 januari 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen (BW). 
Dit betekent voor de regio Zeeland dat niet alleen de huidige centrumgemeente Vlissingen, 
maar alle 13 Zeeuwse gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanraking 
komen met BW. Vanaf 1 januari 2023 start de financiële doordecentralisatie en verschuiven 
de financiële middelen en de bijbehorende verantwoordelijkheid via een ingroeipad (2023 tot 
en met 2032) van de centrumgemeente naar alle dertien gemeenten. Deze 
doordecentralisatie is ondersteunend aan de transformatie van BW. De gemeenten moeten 
immers meer financiële armslag krijgen om de lokale infrastructuur te versterken en beter toe 
te rusten op de zorgvraag van inwoners met een psychische kwetsbaarheid. De 
centrumgemeente constructie is voor BW een aflopende zaak en de 13 gemeenten gaan 
gezamenlijk een nieuwe governance inrichten.  
De verschuiving van de financiële verantwoordelijkheid vereist het maken van bindende 
bestuurlijke afspraken tussen de 13 gemeenten in Zeeland. De Regiovisie BW en 
Maatschappelijke Opvang in Zeeland wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de 13 
gemeenteraden. Hiermee hebben ook de 13 Zeeuwse gemeenten in Zeeland invulling 
gegeven aan de Norm voor Opdrachtgeverschap BW en Maatschappelijke Opvang (MO). In 
het OZO van 18 november 2021 hebben de bestuurders ingestemd met het definitieve 
concept Regiovisie. Tegelijkertijd heeft het OZO-thema-overleg Sociaal Domein op 24 
november jl. een brief verstuurd naar de Artikel-12 inspecteur waarin zij aangeven dat het 
noodzakelijk is dat de reserve centrumtaken ultimo 2022 gezien wordt als een gezamenlijke 
Zeeuwse reserve. Dit is nodig om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het BW- en 
MO-pakket te kunnen aanvaarden. Het college stelt de raad voor om de aangescherpte 
Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Zeeland 2022–2025 en de 
daarin per thema benoemde voorstellen vast te stellen. 
  


