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1344598 - Aanpassen betaald parkeerregime binnenstad Vlissingen kerstperiode 2021 
Net als voorgaande jaren wordt in (een deel van) de kerstvakantie 2021 (van maandag 20 
december 2021 tot en met maandag 3 januari 2022) het betaald parkeerregime aangepast. 
Dit geldt voor parkeerplekken waar normaal gesproken betaald parkeren van toepassing is. 
Het gratis parkeren geldt dus niet op parkeerplekken voor vergunninghouders.  
De reden is preventief, omdat de parkeerautomaten op straat fysiek worden afgesloten. Dit 
voorkomt het eventueel vernielen van de automaten tijdens oud en nieuw. Bijkomend 
voordeel is dat deze maatregel meer bezoekers trekt naar de binnenstad van Vlissingen. In 
genoemde periode wordt het parkeren op het maaiveld gratis en in de parkeergarages 
betalen de bezoekers overdag € 1 per uur. Het gebruikelijke avondtarief is € 0,80 per uur. 
 
1338694 - PVA GGA Walcheren 
Met het oog op de verkeersveiligheid en leefbaarheid is optimalisering van de Walcherse 
wegenstructuur noodzakelijk. Een samenwerkingsverband tussen de Walcherse 
wegbeheerders (waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, 
gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen) helpt het einddoel te bereiken. Deze 
gezamenlijke mobiliteitsvisie zet een stip op de horizon en biedt houvast bij de ontwikkeling 
van verkeersbeleid op regionaal en lokaal niveau.  
 
1344252 - Aangaan contract met De Bode voor plaatsing Blauw Geruite Kiel 
Het college besluit om vanaf 1 januari 2022 voor twee jaar een contract aan te gaan met De 
Bode voor het wekelijks plaatsen van de BGK. Hiermee wordt afgeweken van het 
inkoopbeleid aangezien we dit doen zonder aanbesteding, omdat er geen andere huis-aan-
huiskrant wordt uitgegeven die wekelijks verschijnt. 
 
1344959 - Factsheet afval gemeente Vlissingen feiten en cijfers 
De maatregelen uit het Grondstoffenbeleid 2020-2024 moeten leiden tot een vermindering 
van de kilo's restafval van de inwoners van de gemeente Vlissingen. Om inwoners, raad en 
anderen te informeren over de voortgang van het Grondstoffenbeleid publiceren we 
tweemaal per jaar een factsheet. 
 
1343358 - Uitvoeringsplan RES 1.0 2021-2023 
In oktober 2020 is de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 definitief door alle betrokken 
Zeeuwse overheden vastgesteld. De RES 1.0 is een strategisch document waarin een groot 
aantal startprojecten is omschreven. Zo zijn strategie en uitvoering op projectniveau al aan 
elkaar verbonden. Halverwege 2020 heeft de stuurgroep van de RES het ambtelijk kernteam 
opdracht gegeven een volledig uitvoeringsplan te ontwikkelen voor de periode 2021-2023. 
Het plan is op 7 juli 2021 in het bestuurlijk themaoverleg Klimaat, Energie en Milieu van het 
Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) goedgekeurd. Met dit uitvoeringsplan wordt op een 
duidelijke manier aangegeven hoe de Zeeuwse gemeenten met hun partners aan de slag 
gaan om uitvoering te geven aan de RES 1.0. Het college stelt het uitvoeringsplan vast en 
vertaalt de uitgangspunten hieruit naar het eigen beleid. De uitvoering vraagt een jaarlijkse 
bijdrage van € 13.763. 
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1322770 - Restitutie eigen bijdrage leerlingenvervoer tijdens scholensluiting 
schooljaar 2020-2021 
Van 16 december 2020 tot en met 5 februari 2021 werden op last van de Rijksoverheid de 
(speciale) basisscholen in Nederland gesloten, om zo de verspreiding van COVID-19 tegen 
te gaan. Gedurende deze periode reed ook het leerlingenvervoer naar deze scholen niet, 
terwijl ouders wel reeds een eigen bijdrage hadden betaald. Het college gaat over tot 
terugbetaling van de eigen bijdrage leerlingenvervoer voor deze periode, conform de VNG-
lijn over kwijtschelding van eigen bijdrage bij niet-verstrekte ritten door corona.  
 
1338456 - 11e wijziging Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 
De Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 (APV) wordt regelmatig 
geactualiseerd. Op 1 juli 2021 is de Alcoholwet in werking getreden in plaats van de Drank- 
en Horecawet. Deze wijzigingen moeten doorgevoerd worden in de APV, zijnde de 11e 
wijziging. De wijzigingsverordening wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd. De 
wijzigingsverordening is voorzien van een overzicht met de wijzigingen per artikel en een 
bijbehorende toelichting. 
 
1346326 - Presentatie stand van zaken programma Plan van Aanpak Artikel 12 Sociaal 
domein 29 november 2021 
Eind 2019 is het Plan van Aanpak Artikel 12 vastgesteld. In het Plan van Aanpak staan 
verbeteracties die moeten leiden tot het terugdringen van het financiële tekort van Vlissingen 
in het sociaal domein. Het college neemt kennis van de presentatie over de stand van zaken 
met betrekking tot het programma Plan van Aanpak Artikel 12 Sociaal domein. Leden van de 
projectgroep Artikel 12 hebben deze presentatie gegeven tijdens een informatiebijeenkomst 
voor de raad op 29 november 2021. 
 
 


