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2149430 - Vernieuwde samenwerkingsafspraken Veilig Thuis 
Sinds 2016 bestaan er al samenwerkingsafspraken tussen de lokale teams Zeeuwse gemeenten 
en Veilig Thuis Zeeland. Deze samenwerkingsafspraken zijn geëvalueerd en dit heeft aanleiding 
gegeven tot het actualiseren van de bestuurlijke samenwerkingsafspraken tussen de lokale 
teams Zeeuwse gemeenten en Veilig Thuis Zeeland. Landelijk is sinds 1 januari 2019 de 
aangescherpte Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. 
Tevens is landelijk een nieuw handelingsprotocol voor Veilig Thuis van kracht geworden. Bij het 
opstellen van de nieuwe samenwerkingsafspraken is rekening gehouden met het kwaliteitskader 
werken aan veiligheid voor lokale teams en de Zeeuwse regiovisie ‘Voor een toekomst zonder 
geweld’ (2019). 

2217425 - Verlenging COA Noodopvang asielzoekers en beëindiging Crisis 
Noodopvang asielzoekers 
Het college stemt in met het verzoek tot verlenging van de tijdelijke noodopvang asielzoekers op 
de voormalige Marinekazerne voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. 
De crisisnoodopvang (CNO) asiel op de voormalige Marinekazerne wordt per 31 december 2022 
beëindigd en gaat op in tijdelijke noodopvang asiel per 1 januari 2023. Hierdoor wordt het aantal 
opvangplekken verhoogd van 420 naar maximaal 500 (inclusief de 70 CNO plekken). In de 
‘Zeeuwse afspraken opgave asielketen’ is afgesproken dat de huidige tijdelijke 
noodopvangplekken worden verlengd en daar waar het kan ook de crisis noodopvangplekken 
voor asiel om te zetten naar noodopvang plekken. Het college heeft op 23 oktober 2022 een 
besluit genomen over de Zeeuwse afspraken opgave asielketen. 

2209177 - Biedingen woonvisie 2023 
In het kader van de Woningwet hebben de woningbouwcorporaties l'escaut en Zeeuwland hun 
bod voor 2023 uitgebracht op de woonvisie 2010-2020 van de gemeente Vlissingen. Hierin 
beschrijven zij hun bijdrage aan de uitvoering van het volkshuisvestelijk beleid van de gemeente 
Vlissingen. Tevens bevat het bod de omvang van de hiertoe benodigde investeringen en de 
herfinancieringen voor de aankomende twee jaar waarvoor de gemeente als achtervang wordt 
gevraagd in het kader van het WSW borgingstelsel. 
Het college neemt kennis van de biedingen 2023 van l’escaut en Zeeuwland op de gemeentelijke 
woonvisie en stemt hier mee in. Via een brief wordt dit kenbaar gemaakt aan de corporaties en 
de raad wordt hierover geïnformeerd door een raadsinformatiebrief. 

2207702 - Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning 
Het college besluit, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, tot het intrekken van 
de omgevingsvergunning van 14 september 2022 voor het rooien van zes bomen op een 
schoolplein aan de Alexander Gogelweg 61 langs de Paauwenburgweg in Vlissingen en het niet-
ontvankelijk verklaren van het bezwaar dat zich richt tegen die omgevingsvergunning van 14 
september 2022. Daarnaast besluit het college tot het niet-ontvankelijk verklaren van het 
bezwaar dat zich richt tegen het ringen (en rooien) van een tiental bomen tegenover de woning 
van bezwaarmaker, die gelegen zijn in het bosplantsoen langs de waterweg in Vlissingen. 
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