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1101863 - Uitvoering motie Steenbreek met raadsinformatiebrief 
In de raadsvergadering van 1 maart 2018 is de Motie Steenbreek aangenomen. Bij de 
behandeling van het Gemeentelijke Rioleringsplan in de vergadering van 20 december 2018 
heeft wethouder Verhage aangegeven hieraan invulling te geven door middel van een 
raadsinformatiebrief. 
In de Raadsinformatiebrief wordt antwoord gegeven op de vragen uit de Motie Steenbreek, 
waarbij de gemeente:  

 het goede voorbeeld geeft en kiest voor groen in de openbare ruimte en waar mogelijk zorgt 
voor ontstening. 

 samenwerkt met inwoners en organisaties in Vlissingen en hen actief informeert en 
ondersteunt, zodat zoveel mogelijk groen in stand blijft en steen vervangen wordt door 
groen. 

 inwoners de mogelijkheid biedt om via het onderhoud van gemeenschappelijk groen een 
bijdrage te kunnen leveren;zich NIET aan sluit bij Operatie Steenbreek, maar bij een 
vergelijkbaar platform wat hetzelfde doel dient. 

Het college neemt kennis van de aangenomen motie 'Steenbreek'. 

1099699 - Regeling naamgeving en nummering (adressen) 
Per 1 juli 2018 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) gewijzigd. Om deze 
reden is een nieuwe Verordening naamgeving en nummering (adressen) vastgesteld op 30 
april 2019. Het college besluit de Regeling naamgeving en nummering (adressen) Vlissingen 
2019, bijhorende bij de Verordening, vast te stellen, en de oude regeling in te trekken. 

1103121 - Conceptbegroting 2020 en jaarrekening 2018 Stadsgewestelijke 
brandweer Vlissingen-Middelburg 
De conceptbegroting 2020 van de Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg (hierna: 
SGB) wordt voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten Vlissingen en 
Middelburg voor het indienen van eventuele zienswijzen. De programmabegroting wordt 
vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de SGB op 1 juli 2019. De 
accountant heeft de controlewerkzaamheden rondom deze jaarrekening 2018 afgerond en een 
goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. 
Het college stelt de raad voor een positieve zienswijze te geven op de begroting 2020 van de 
Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg en adviseert de raad de jaarrekening 2018 
van de Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg voor kennisgeving aan te nemen. 

1095675 - Instellen proefperiode verruiming sluitingstijd van 02.00 uur naar 03.00 
uur voor horeca in het horecaconcentratiegebied Vlissingen 
De Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Vlissingen, heeft verzocht om het ‘éénrichtings-uur’ 
van 02.00 - 03.00 uur af te schaffen. Het college neemt kennis van het voornemen van de 
burgemeester, als bevoegd gezag, om hiermee een proef te doen. Omdat er nu geen ruimte 
voor een proef of ontheffing in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zit, dient de 
gemeenteraad aan de burgemeester toestemming te verlenen om deze proef uit te voeren. De 
proef is alleen voor die horecabedrijven, die nu om 02.00 uur sluiten of al ‘éénrichtings-uur’ 
hebben tot 03.00 uur in het horecaconcentratiegebied voor een periode van 6 maanden (1 juli - 
31 december 2019). Na deze proefperiode evalueren we de ervaringen en beslissen we of er in 
de APV een ontheffingsmogelijkheid moet worden opgenomen. 
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1105232 - Vaststellen budgetplafond Beschermd Wonen 2019 
In het kader van de inkoop Beschermd Wonen 2018/2019 hebben we een bestuurlijke 
aanbesteding doorlopen. Afspraken met de zorgaanbieders inzake de financiering van de Zorg 
in Natura (ZiN) Beschermd Wonen (BW) staan vastgelegd in de Deelovereenkomst (DO) BW 
2018/2019. Hierin is een budgetplafond opgenomen. Dit budgetplafond wordt jaarlijks 
vastgesteld en afgeleid van het budget dat het Rijk voor BW beschikbaar stelt.  
Op 10 december 2019 heeft de stuurgroep College Zorg en Welzijn (SG CZW) ingestemd met 
het voorstel het budgetplafond BW 2019 vast te stellen op € 41 mln. Het college stelt het 
budgetplafond Beschermd Wonen 2019 dan ook vast op € 41 mln. 

1102812 - Concept programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Zeeland, Tweede 
begrotingswijziging 2019 en de jaarstukken 2018 
De concept-tweede begrotingswijzing 2019 en de concept-programmabegroting 2020 worden 
door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (hierna: VRZ) voor het geven van 
een zienswijze voorgelegd aan de raad. De jaarstukken worden, conform de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland 2017 (hierna: GR VRZ 2017), ter 
kennisgeving aangeboden aan de raad. Vanwege de inhoudelijke verwevenheid worden de 
onderwerpen in één nota aan het college en de raad voorgelegd. Na ontvangst en verwerking 
van de ontvangen zienswijzen wat betreft de tweede begrotingswijzing 2019 en de 
programmabegroting 2020 worden de stukken definitief vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur van de VRZ in de vergadering van 4 juli 2019. 

1102110 - Jaarstukken en resultaatbestemming 2018 Orionis Walcheren 
Het Walcherse resultaat van de jaarrekening 2018 van Orionis Walcheren bedraagt € 940.000 
voordelig. Het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren stelt voor een bedrag van € 815.000 
van het resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten en een bedrag van € 125.000 
van het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve bij Orionis Walcheren. Conform de 
verdeelsleutel bedraagt de uitkering aan de gemeente Vlissingen € 431.190. Het college neemt 
kennis van de jaarstukken en de resultaatbestemming 2018 van Orionis Walcheren en besluit 
aan het algemeen bestuur van Orionis Walcheren aan te geven niet in te stemmen met de 
resultaatbestemming en het gehele resultaat ad. € 940.000 uit te keren aan de deelnemende 
gemeenten. Dit alles onder voorbehoud van instemming door de Artikel-12 inspecteur en de 
provincie. 

1103647 - Programmabegroting GGD Zeeland 2020-2023 en Visie GGD 
De Programmabegroting 2020-2023 van GGD Zeeland wordt aan het college voorgelegd. 
Hierin worden de kaders voor 2020-2023 geschetst en de daarbij horende gemeentelijke 
bijdragen. Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de Programmabegroting 
2020-2023 van de GGD met de kanttekening te pleiten voor een apart programma Veilig Thuis 
en in te stemmen met de financiële consequenties van de Programmabegroting GGD 2020-
2023 en deze te verwerken in de gemeentelijke programma begroting 2020-2023. Dit alles 
onder voorbehoud van instemming door de Artikel-12 inspecteur en de provincie. 
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