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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 23 juni 2020 
Vastgesteld op 30 juni 2020 

1208611 - Aanvullend beleid woonvoorzieningen Wmo 
Om verder te kunnen begrenzen bij woningaanpassingen heeft het college besloten om, 

naast het afwegingskader woningaanpassingen dat reeds in gebruik is genomen door team 

Wmo en Jeugd, twee zaken vast te leggen als beleid: het verhuisprimaat en het anti-

speculatiebeding. De Wmo-adviesraad heeft positief geadviseerd. 

1197251 - Kredietaanvraag vervanging investeringen 2020 
De gemeenteraad heeft in november 2019 de begroting voor 2020 vastgesteld. Daarnaast is 

op 28 mei jongstleden de nota ‘Ambities, uitgangspunten en Plan van aanpak 

Grondstoffenbeleid 2020-2024’ door de gemeenteraad vastgesteld. Ter effectuering van het 

raadsbesluit stelt het college kredieten beschikbaar voor aanschaf ter vervanging van rollend 

materieel en ondergrondse afvalcontainers voor stadsbeheer. 

1208473 - Jaarrekening 2019 Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV 
Het college heeft de jaarrekening 2019 van het Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV 

goedgekeurd. 

1214939 - Toegangsregeling Beschermd Wonen 2020-2021 
Op 24 maart 2020 heeft het college ingestemd met de inzet van een onafhankelijk 

deskundige voor de advisering over aanvragen om beschermd wonen voor de jaren 2020 en 

2021. 

1211223 - Sport & Volksgezondheid 2019 + Volksgezondheid 2020 
Het college heeft de factsheet Sport en Gezondheid 2019 vastgesteld. De gemeenteraad en 

de Wmo-adviesraad zullen door middel van deze factsheet geïnformeerd worden over de 

voortgang in 2019 in beide beleidsvelden. Daarnaast heeft het college kennis genomen van 

de hoofdlijnen van de uitvoering van het gezondheidsbeleid in 2020. 

1212792 - Wijziging basis- en deelovereenkomst maatschappelijke 
ondersteuning 
De basisovereenkomst Sociaal Domein/Wet maatschappelijke ondersteuning en 

deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning worden gewijzigd. 

Het gaat hierbij over het aantreden van nieuwe dienstverleners, het starten c.q. stoppen van 

de zorg en het verder aanscherpen van de procedure voor het indienen van de declaraties 

door het inzetten van sancties op het niet behalen ervan. 
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1207164 - Jaarplan 2020 Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand 
versie 18 mei 2020 
In april 2019 heeft de raad het uitvoeringsplan Revitalisering gemeentelijk 

accommodatiebestand vastgesteld. De eerste 2 stappen zijn afgerond. De uitkomst van Stap 

3, Accommodatieplan per verzorgingsgebied wacht op afronding in samenhang met het 

Strategisch Huisvestingsplan voor de schoolhuisvesting (SHP). Om voortgang te houden in 

het project, is in afwachting van het Accommodatieplan op hoofdlijnen, een jaarplan voor 

2020 opgesteld. De raad wordt verzocht hiermee akkoord te gaan waarmee in 2020 naar 

verwachting 11 accommodaties kunnen worden afgestoten. 

1212947 - Meicirculaire 2020 
De meicirculaire is de eerste gemeentefondscirculaire van 2020. Dit voorstel gaat in op de 

mutaties van de algemene uitkering, overige uitkeringen en de taakmutaties. De algemene 

uitkering heeft een positief effect op het jaar 2020 van € 787.000 aflopend naar € 87.000 

negatief vanaf 2024. 

1198932 - Vrijgeven toeristische visie Vlissingen voor inspraak 
Het college heeft de conceptvisie ‘stedelijk toerisme op de grens van land en water, 

toeristische visie van de gemeente Vlissingen 2030’ vastgesteld en geeft deze vrij voor 

inspraak. Met de stichting Vlissingen Binnenstad aan zee wordt een overleg gestart voor een 

gecoördineerde aanpak van de inspraak via het netwerk van deze stichting. Daarbij wordt 

tevens het aspect dat deze visie in de inspraak wordt gebracht tijdens het COVID-10 tijdperk, 

meegenomen. 

1208491 - Collegeopdracht herinrichting Lange Zelke 
In de begroting 2020 is tijd en geld gereserveerd voor de herinrichting van de Lange Zelke. 

Het college heeft de collegeopdracht vastgesteld en geaccordeerd. Op deze wijze kunnen 

we het gebied een belangrijke impuls geven. 

1215018 - Opstarten van de invordering en opleggen van aanslagen 
gemeentelijke belastingen 
Vanaf 15 juli worden er door de belastingsamenwerking weer aanvullende belastingregisters 

verzonden, voor zowel 2020 als over oude jaren. Tevens zal vanaf 1 september de 

invordering weer worden opgestart, te beginnen met het verzenden van aanmaningen. In 

verband met de coronacrisis en het uitstellen van de definitieve aanslag toeristenbelasting 

2019, zullen er dit jaar geen voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 worden 

verzonden. 
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