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1204090 - Herordening/opschoning gemeentelijke collecties in de
Hellebardierstraat
Het pand waarin het voormalig gemeentearchief aan de Hellebardierstraat zat wordt
verkocht. Er liggen nog (delen van) collecties van historische betekenis opgeslagen in het
gebouw die eigendom zijn van de gemeente. Deze dienen uit het gebouw te worden
verwijderd. Herordening en opschoning is uitgevoerd door het MuZEEum. Het college gaat
akkoord om de voorwerpen een nieuwe bestemmingen te geven (opslag Covra, ter
beschikking stelling andere instanties en afstoten).

1282637 - Aangaan Dienstverleningsovereenkomst 13 Zeeuwse gemeenten
voor de uitvoering van VTH-taken
In de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is geregeld dat de
gemeenten een kwaliteitsverordening voor de uitvoering van de VTH-taken moeten
opstellen. De Zeeuwse gemeenten hebben gekozen voor het aansluiten bij en toepassen
van de landelijke kwaliteitscriteria. De gemeenten hebben daarvoor een
kwaliteitsverordening opgesteld waarin de juridische verankering van dit kwaliteitsniveau
plaatsvindt.
Om dit kwaliteitsniveau in elke gemeente of regio te waarborgen hebben de Zeeuwse
gemeenten een dienstverleningsovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst spreken de
Zeeuwse gemeenten af dat over en weer deskundigheid voor de uitvoering van de VTHtaken kan worden ingeleend. In de overeenkomst staan de inleenvergoeding en de
reiskostenvergoeding. Daarnaast is het het sluitstuk in de kwaliteitsaanpak. Het college
besluit de dienstverleningsovereenkomst aan te gaan.

1282444 - Kwaliteitsverordening Vlissingen 2021 t.b.v. de uitvoering van VTHtaken
Vanaf de inwerkintreding van de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in
2016 zijn de Zeeuwse gemeenten op zoek naar een eenduidig Zeeuws kwaliteitsniveau voor
de uitvoering van de VTH-taken. De gemeenteraden zijn verplicht om een
Kwaliteitsverordening VTH vast te stellen. Voor de juridische verankering van dit
kwaliteitsniveau hebben de gemeenten een ontwerp-kwaliteitsverordening opgesteld.
In de ontwerp-verordening wordt aangesloten bij de landelijke kwaliteitscriteria 2.2 voor de
uitvoering van de VTH-taken. Vanuit deze, maar ook vanuit de kaderstellende rol van de
gemeenteraad is de vaststelling van de kwaliteitsverordening voorbehouden aan de
gemeenteraad. Voordat de raad een besluit daarover kan nemen moeten gedeputeerde
staten over de ontwerp-verordening worden gehoord. Na de ontvangst van de reactie van
gedeputeerde staten kan een raadsvoorstel worden opgesteld. Het college stelt de ontwerpverordening vast en zendt het aan gedeputeerde staten toe. De raad wordt door middel van
een raadsinformatiebrief geïnformeerd.
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1284104 - Vaststellen cijfermatige onderbouwing zelfevaluatie kwaliteitscriteria
uitvoering VTH-taken Walcheren/Schouwen-Duiveland
De gemeenten Middelburg, Veere, Vlissingen en Schouwen-Duiveland vormen een regio
voor de uitvoering van de VTH-taken. Deze regio-gemeenten hebben een
dienstverleningsovereenkomst gesloten om elkaar bij te staan in de uitvoering van de VTHtaken. De personele uitvoeringskwaliteit moet regelmatig worden geëvalueerd. Daarmee
wordt nagegaan of de gemeenten nog steeds aan de kwaliteitseisen voldoen. Er is een
cijfermatige onderbouwing en weergave van de zelfevaluatie kwaliteitscriteria uitvoering
VTH-taken Walcheren/Schouwen-Duiveland opgesteld. Het college besluit de Vlissingse
gegevens in deze zelfevaluatie vast te stellen en neemt de gegevens van de andere
regiogemeenten voor kennisgeving aan.

1280276 - Uitstel invoering Verordening BIZ Centrum Vlissingen 2021-2025
Er is een Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Vlissingen 2021-2025
vastgesteld. De bijbehorende draagvlakmeting is vanwege de lockdown nog niet uitgevoerd.
In overleg tussen de gemeente en de VOC is voorgesteld om dit jaar de BIZ-Verordening
niet meer in werking te laten treden. Daarom besluit het college de voorbereidingen hiervoor
stop te zetten en samen met de VOC te onderzoeken wat de beste weg is naar de invoering
van een Bedrijveninvesteringszone in 2022. De raad wordt hierover geïnformeerd.

1285155 - Traject besluit bron- of nascheiding- Raadswerkgroep
Voor het Zeeuws brede aanbestedingstraject voor restafval moet de raad van de gemeente
Vlissingen in 2021 een besluit nemen of zij vanaf 2023 voor vijf jaar haar PMD afval wil
scheiden aan de bron of over gaat op nascheiden. Bron- of nascheiding van PMD afval is
een beladen onderwerp. Het zorgvuldig informeren van het college en de raad is dan ook
een belangrijke voorwaarde om tot een weloverwogen besluit te komen of de gemeente
Vlissingen haar PMD-afval verder aan de bron gaat scheiden of gaat nascheiden. Het
college besluit de raad voor te stellen een raadswerkgroep op te richten ter voorbereiding op
het besluit bron- of nascheiding.

1281824 - Inzet van Vrijwillig Burger Adviseurs in 2020
In januari 2020 zijn de Vrijwillig Burger Adviseurs van start gegaan in de gemeente
Vlissingen. De coördinatie van de VBA-ers ligt bij het Vrijwilligerspunt Vlissingen. Binnen de
gemeente Vlissingen zijn er drie VBA-ers actief. In 2020 kregen de coördinatoren van de
Vrijwillig Burgeradviseurs diverse hulpvragen van inwoners. In totaal waren dit 19
hulpvragen. Daarnaast hebben de VBA-ers en coördinatoren deelgenomen aan diverse
workshops en de maandelijkse netwerkbijeenkomsten in de wijken om een netwerk op te
bouwen in het voorliggend veld in Vlissingen. Met deze nota neemt het college kennis van de
werkzaamheden van de Vrijwillig Burger Adviseurs in 2020.

1283795 - Woningmarktanalyse 2021
In het kader van het monitoren van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de 1e
herziening 2021 van de grondexploitaties is de woningmarktanalyse 2021 uitgevoerd. Het
college stelt de woningmarktanalyse 2021 vast en herbevestigt het gegeven dat de
gemeente Vlissingen onderdeel uitmaakt van de Walcherse woningmarkt, zoals ook blijkt uit
de woningmarktanalyse 2021. De raad wordt hierover geïnformeerd.

1285993 - Beleidskeuzes Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten
(TONK)
Gemeenten krijgen de opdracht de TONK-regeling uit te voeren. De TONK-tegemoetkoming
is bedoeld voor de aanvrager:
· die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met
een onvoorzienbare en onvermijdelijke inkomensterugval.
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·

die daardoor noodzakelijke privé-kosten - met het zwaartepunt op woonlasten - niet meer
kunnen voldoen, en
· waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.
Met dit besluit wordt het gemeentelijk TONK-beleid vastgesteld en de portefeuillehouder
gemandateerd om, namens het college, in afstemming met het DB van Orionis de
beleidsregels vast te stellen. Daarnaast wordt geregeld dat de communicatie - waaronder het
geven van een formele reactie op het gevraagde advies van de SCW - door of namens het
DB van Orionis wordt opgepakt.
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