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1323967 - Uitvoering proefproject toepassing Wet kwaliteitsborging (WKB) 
De invoering van de Wet kwaliteit borging (WKB) is gekoppeld aan de Omgevingswet, nu 
voorzien op 1 juli 2022. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) roept gemeenten op 
om te starten met proefprojecten om de nodige ervaring op te doen. De inhoudelijke 
werkprocessen, rollen en taken gaan namelijk veranderen. Ook de gemeente Vlissingen wil 
zich hierop gaan voorbereiden en starten met een aantal proefprojecten. Om dit soort 
projecten te stimuleren adviseert de VNG, om korting te geven op de leges. Dit wordt ook 
gevraagd door initiatiefnemers. De kosten voor de aanvrager verdubbelen namelijk. De 
huidige legesverordening 2021 biedt op dit moment echter geen ruimte om legeskorting toe 
te staan. Het college besluit daarom de legesverordening 2021 aan te vullen met een nieuw 
artikel. Bij het opstellen van dit artikel is gekeken naar de mogelijkheid om ervaring op te 
doen binnen gestelde grenzen en voorwaarden. 
 
Indien een aanvrager van een omgevingsvergunning vóór 31 december 2021 deelneemt aan 
het proefproject in het kader van de WKB en voldoet aan de daarvoor gestelde eisen, wordt 
het totale bedrag dat verschuldigd is aan leges verlaagd met: 
- 75% met een maximum van € 3.000, als bouwkosten minder dan € 200.000 zijn; 
- 40% met een maximum van € 7.000, als bouwkosten € 200.000 tot € 1.000.000 zijn; 
- 20% met een maximum van € 10.000, als bouwkosten meer dan € 1.000.000 zijn. 
 
1333800 - Aanvraag waardestelling mozaïeken Louis van Roode door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
De gemeente Vlissingen faciliteert het restauratieproject van de mozaïeken van hotel 
Britannia door schriftelijk een waardestelling aan te vragen bij de RCE. Dit is in lijn met de 
motie 'laat de mozaïeken terugkeren aan de Boulevard'. Met deze waardestelling kunnen de 
bond Heemschut en het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen fondsen 
gaan werven voor de restauratie. 
 
1338308 - Faciliteren huisartsen bij corona-proef uitvoeren vaccinaties 2021 
Het college stemt in met het faciliteren van huisartsen bij de jaarlijkse griepvaccinatie en 
pneumokokkenvaccinatie, zodat de vaccinaties verantwoord kunnen worden gegeven. 
Tijdens de vaccinatieperiode van 2021 wordt de 1,5 meter afspraak in huisartsenpraktijken 
nog steeds gehanteerd. Door het beschikbaar stellen van accommodaties en benodigdheden 
aan huisartsen kunnen de coronaregels en in het bijzonder de 1,5 meter afspraken in acht 
worden genomen. Om hieraan te kunnen voldoen maakt de gemeente gebruik van 
bestaande voorzieningen. Er is geen extra financiële dekking nodig.  
 
1330052 - Subsidie Vlissingse Opstand 1572 
Voor het themajaar Vlissingse Opstand 1572 stelt het college een subsidieregel en een 
aanvraagformulier vast. Het subsidieplafond wordt vastgesteld op € 40.000. 

  


