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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W  
22 januari 2018 
Vastgesteld op 29 januari 2019. 

1057747 – Starten zienswijzeprocedure voor het bestemmingsplan Stadshaven 
Scheldekwartier 

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Stadshaven Scheldekwartier is gereed. In aanvulling op 
het MER dat voor het Scheldekwartier is opgesteld, zijn er waar nodig extra 
natuuronderzoeken uitgevoerd. Beleidsmatig en op het gebied van milieu zijn er geen 
belemmeringen voor de realisatie van de Stadshaven. Dit is ook gebleken uit het vooroverleg, 
de ingediende reacties zijn positief en leiden niet tot aanpassing van het plan. Gelet hierop kan 
de zienswijzenprocedure worden gestart. Op maandag 4 februari is er van 18.30 tot 20.30 uur 
een inloopbijeenkomst in het stadhuis. 

1068099 – Brief goedkeuring begrotingswijzigingen, besluit GS 18 december 
2018 

In het kader van het Artikel-12 traject vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en het preventief toezicht door de provincie Zeeland dienen 
begrotingswijzigingen, O&O (Onontkoombaar & Onuitstelbaar) gemarkeerde 
investeringskredieten en een aantal O&O gemarkeerde exploitatiebudgetten van de gemeente 
door Gedeputeerde Staten (GS) te worden geaccordeerd. Met deze nota neemt het college de 
brief toestemming uitgaven 2018, besluit GS 18 december 2018, ter kennisname aan. 

1067392 – Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding 2018-2019 

Voor de winterperiode 2018-2019 is een uitvoeringsplan gladheidbestrijding opgemaakt. 
In het plan worden o.a. doelstellingen, methode en organisatie van de gladheidbestrijding 
uiteengezet. Daarnaast wordt aangegeven welke wegen en fietspaden in zijn geheel of 
gedeeltelijk in de strooiroutes zijn opgenomen. Het college heeft het plan vastgesteld. 

1062479 – Vaststellen stemdistricten/stemlokalen 

De gemeente wil toe naar een logischer indelingen van de stembureaus. Daarnaast willen we 
bereiken dat de stembureaus aan de huidige eisen van deze tijd voldoen betreffende 
toegankelijkheid voor minder invaliden. Uit een evaluatie is gebleken dat het aantal 
stembureaus kan worden teruggebracht van 28 naar 23. Daarnaast komen er 4 ipv 3 vaste 
leden om de stemming goed te laten verlopen. 

1063609 – Visie Vlissingen, binnenstad aan zee 2022 

Het college heeft de concept-visie Vlissingen, binnenstad aan zee 2022 in de inspraak 
gebracht. Hierop zijn een paar reacties binnengekomen, waarvoor een inspraakschrift is 
opgesteld. Naar aanleiding van deze reacties is er geen aanleiding om de inhoud van de visie 
aan te passen. Daarom legt het college de visie ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 
In de raadsvergadering van 28 februari 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de visie. 
Op basis van deze visie worden nu al de voorbereidingen getroffen voor het Actieplan. 

1063385 – Verordening Winkeltijden Vlissingen 2019 

Het college heeft de Verordening Winkeltijden Vlissingen 2019 gewijzigd. Ondanks de 
voorgestelde geringe verruiming van de winkeltijden op de zon- en feestdagen is er toch op 
een pro-actieve manier om de mening van ondernemers en bewoners gevraagd. In totaal 
hebben we 77 reacties ontvangen. De reacties hebben een diversiteit aan inhoud, waaruit geen 
éénduidige conclusie kan worden getrokken. Het college heeft daarom besloten om de 
verruimde Verordening Winkeltijden Vlissingen 2019 ongewijzigd ter accordering voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 
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1059696 – Wijziging verordening individuele studietoeslag Participatiewet 
Vlissingen 2015 

De raad heeft op 25 juni 2015 de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 
Vlissingen 2015 (ISP) vastgesteld welke in werking is getreden op 1 juli 2015. In de uitvoering 
van deze verordening is nu gebleken, dat een betaling ineens voor 6 maanden niet handig is 
wanneer de studie voortijdig wordt beëindigd. Voorgesteld wordt om de raad te adviseren de 
verordening aan te passen op dit punt, zodat de toeslag voortaan beëindigd kan worden zodra 
de degene die de toeslag ontvangt met de studie stopt. 

1052650 – Honden op het strand – voorstel tot wijziging van de APV 

Uit de samenleving zijn vragen gekomen over het uitbreiden van de mogelijkheden om met 
honden op de stranden aanwezig te zijn. Ook zijn er vragen gesteld om de inhoud van de 
Algemene plaatselijke verordening 2013 (APV) voor wat de "hondenbepalingen" betreft te 
verduidelijken en om deze beter begrijpelijk te maken. In de uitwerking van deze vragen is 
vastgesteld dat in de loop van jaren in de APV een tekstuele lappendeken is ontstaan met 
knelpunten, onoverzichtelijkheden of onlogische zaken als resultaat. Door middel van deze 
nota wordt nu een gemotiveerd voorstel gedaan om een ontwerp-raadsvoorstel tot wijziging 
van de APV vast te stellen en daar inspraak op te verlenen. 

1068013 – Opheffing gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports 

Het College van B&W Vlissingen stelt de Vlissingse gemeenteraad voor om te besluiten tot 
opheffing van de GR Zeeland Seaports. Met de opheffing komen de bij de GR Zeeland 
Seaports betrokken overheden (Provincie Zeeland en gemeenten Borsele, Terneuzen en 
Vlissingen) als directe aandeelhouders aan de tafel in de algemene vergadering van 
aandeelhouders van North Sea Port SE. In de situatie van de GR Zeeland Seaports was 
sprake van indirect aandeelhouderschap.  
Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent fuseerden tot North Sea Port op basis van 
gelijkwaardigheid. Aanpassing van indirect naar direct aandeelhouderschap leidt voor de 
Zeeuwse betrokken overheden nu ook tot een gelijkwaardige situatie ten opzichte van de 
Vlaamse aandeelhouders die reeds direct aandeelhouder in North Sea Port SE zijn. Bovendien 
leidt het opheffen van de GR Zeeland Seaports tot minder bestuurlijke drukte.  
Opheffing van de GR Zeeland Seaports is voorzien op 1 juli 2019. 
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