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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 25 mei 2021 
Vastgesteld 1 juni 2021 

1304358 - Regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024 
Een groot deel van onze bevolking is laaggeletterd. Dat betekent dat zij grote moeite hebben 
met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Daardoor is het voor hen soms lastig 
om zelfredzaam te zijn, mee te doen in de samenleving, deel te nemen aan onderwijs of op 
de arbeidsmarkt. 
De plannen voor deze doelgroep zijn onderdeel van het jaarlijks Regionaal en Walchers 
Educatieplan op basis van de middelen die het Rijk beschikbaar stelt vanuit de Wet Educatie 
Beroepsonderwijs (WEB). Voor de periode 2021-2024 stelt het Rijk aanvullend extra 
middelen beschikbaar, specifiek bedoeld voor bestrijding van laaggeletterdheid.  
Het Regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024 is een voorstel over de inzet van deze 
aanvullende middelen in Zeeland. Het college neemt kennis van en stemt in met dit plan en 
maakt dat kenbaar tijdens het OZO-overleg van 6 juli 2021. Ook stemt het college in met de 
rol van de gemeente Goes als penvoerder en budgethouder namens de regio Zeeland. 

1302729 - Vaststellen bestemmingsplannen herzieningen Kenniswerf-Oost en 

Binnenhavens en beeldkwaliteitsplan 
Op 23 maart 2021 is ingestemd met de ontwerp bestemmingsplannen 'Binnenhavens, 1e 
herziening' en 'Kenniswerf Oost, 1e herziening'. Beide plannen hebben van 1 april t t/m 12 
mei ter inzage gelegen tezamen met de ontwerpbeschikking voor de gecoördineerde 
omgevingsvergunningaanvraag van Bouwgroep Schrijver ten behoeve van de vestiging van 
ModuVision. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan Kenniswerf "De werelden van de Prins 
Hendrikweg & de Binnenhavens" heeft van 24 december 2020 t/m 3 februari 2021 ter inzage 
gelegen gelijktijdig met de voorontwerpbestemmingsplannen. In beide periodes zijn geen 
zienswijzen binnengekomen. Het college stelt de gemeenteraad voor om beide 
bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen en geen exploitatieplan vast 
te stellen. Het college besluit tevens na vaststelling van het bestemmingsplan 'Kenniswerf-
Oost, 1e herziening', de omgevingsvergunning aan Bouwgroep Schrijver te verlenen. 

1303574 - 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. Intussen is gebleken dat de voorbereidingstijd voor het indienen van een 
omgevings- en exploitatievergunning langer bedraagt dan 6 maanden. Daarom wordt in dit 
advies voorgesteld om de termijnen te verlengen tot 8 januari 2022. Dit is exact één jaar na 
bekendmaking van het besluit. 

1301306 - Vaststellen beleidskaders nieuwe Wet Inburgering Nieuwkomers 
gemeente Vlissingen 
Met deze nota wordt het college geïnformeerd over de invoering van de nieuwe Wet 
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Inburgering Nieuwkomers die op 1 januari 2022 in werking treedt. Hiertoe is door de  
projectleider een implementatieplan opgesteld. De belangrijkste punten alsmede de  
financiële dekking zijn in dit advies uitgewerkt. Het college stelt het implementatieplan Wet  
Inburgering Nieuwkomers vast. Daarnaast worden twee tijdelijke regisseurs inburgering  
aangetrokken voor de periode van 10 mei t/m 31 december 2021. Deze besluiten zijn onder  
voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland als  
toezichthouder. 
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