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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 15 december 2020 
Vastgesteld 5 januari 2021 

1267012 - Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019 
Elke gemeente is volgens de Wmo 2015 verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit 
te voeren. ZB|Planbureau heeft dit voor de gemeente Vlissingen uitgevoerd. Op de volgende 
punten is enige verandering te zien ten opzichte van het jaar ervoor: 

- Ruim zeven op de tien mensen zijn van mening dat zij snel geholpen zijn. Dit is iets 
minder dan vorig jaar. 

- Ruim driekwart van de mensen stelt dat er in het gesprek samen met de medewerker 
naar een oplossing is gezocht. Dat is iets meer dan vorig jaar. 

- Ruim vier op de vijf mensen vindt dat de ondersteuning goed past bij de hulpvraag, 
dat is iets minder dan vorig jaar; 

- Bijna vier op de vijf mensen geven aan dat de ondersteuning die zij ontvangen leidt 
tot een betere kwaliteit van leven. Dat is iets meer dan vorig jaar. 

Het college neemt de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo voor kennisgeving 
aan en informeert de raad via een raadsinformatiebrief. 

1265618 - Ongevraagd advies SCW quick scan Orionis 
De Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) heeft een ongevraagd advies uitgebracht inzake 
de quick scan Orionis van onderzoeksbureau Adlasz. Het college neemt kennis van het 
advies en reageert per brief op de door de SCW aangegeven aanbevelingen. 

1267601 - Restitutie eigen bijdrage leerlingenvervoer tijdens scholensluiting 
voorjaar 2020 
Van 16 maart tot 11 mei 2020 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 besluit om over te gaan tot 
terugbetaling van de eigen bijdrage in het leerlingenvervoer voor deze periode van acht 
weken, conform de VNG-lijn over kwijtschelding van eigen bijdrage bij niet-verstrekte ritten. 

1266871 - Vaststellen hoofdstuk 'Targets' Ontwikkelagenda Sociaal Domein 
Op 8 juli 2020 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelagenda Sociaal Domein vastgesteld tot 
en met het hoofdstuk 'Doelstellingen'. Hiermee heeft de raad kaders vastgesteld voor een 
toekomstbestendig en betaalbaar Sociaal Domein. De doelstellingen uit de Ontwikkelagenda 
zijn inmiddels vertaald in targets: concrete, meetbare doelen die we in het eerste 
Uitvoeringsprogramma (2021-2022) willen realiseren. De concept-targets hebben tijdens de 
inspraakperiode (28 oktober t/m 2 december 2020) ter inzage gelegen.  
Het college besluit de inspraakreacties van inwoners en organisaties op de concept-targets 
van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein conform het inspraakschrift te beantwoorden. De 
inspraakreacties hebben tot een aantal wijzigingen geleid, die in deze nota benoemd 
worden. Het aangepaste hoofdstuk 'Targets' van de Ontwikkelagenda wordt ter 
besluitvorming voorgelegd aan de raad. 
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1264216 - Vaststelling bestemmingsplan Souburg Noord fase 2 & 3 
Het plan Souburg-Noord fase 2 & 3 bestaat uit de percelen tussen Souburg-Noord fase 1 en 
de rijksweg A58. Het plan bevat maximaal 150 woningen in variërende woningtypologiën. Op 
deze locatie geldt een bestemmingsplan met een uitwerkingsplicht, wat het opstellen van 
een uitwerkingsplan mogelijk maakt. Omdat niet volledig kan worden voldaan aan alle 
uitwerkingsregels, is een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld. Op basis van de Wet 
geluidhinder is het vaststellen van hogere grenswaarden voor 24 woningen in de 2e fase van 
Souburg-Noord noodzakelijk.  
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden 
hebben gedurende zes weken ter visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het 
ontwerpbestemmingsplan kan ter ongewijzigde vaststelling aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd. Tegen het vaststellingsbesluit staat voor belanghebbenden beroep open bij de 
ABRS. Het besluit tot hogere waarden kan worden vastgesteld. Het college is hiertoe 
bevoegd. De Crisis- en herstelwet is van toepassing op deze besluiten. 

1267704 - Mobiliteitsvisie Kenniswerf 
Naar aanleiding van signalen over hoge parkeerdruk binnen de Kenniswerf, is gestart met 
het opstellen van een parkeervisie voor de Kenniswerf. Hiertoe is een parkeeronderzoek 
uitgevoerd en is er met diverse stakeholders binnen het gebied gesproken. Gedurende het 
proces is duidelijk geworden dat de parkeervisie niet moet gaan over stilstaande auto's, maar 
over de mobiliteit van, naar én over de Kenniswerf. Het eindproduct betreft dan ook niet een 
parkeervisie met daarin aandacht voor mobiliteit, maar is allereerst een mobiliteitsvisie welke 
ook ingaat op parkeren. 
Met het vaststellen van de mobiliteitsvisie Kenniswerf worden de ambities voor de mobiliteit 
op, naar en over de Kenniswerf en voor het parkeren op de Kenniswerf vastgelegd. In de bij 
het rapport horende uitvoeringsagenda is vastgelegd welke acties de komende jaren 
voorzien zijn en hoe deze bij kunnen dragen aan de ambities van de visie. 
Bij nieuwe, nog niet voorziene ontwikkelingen op de Kenniswerf, zal rekening gehouden 
worden met deze visie. Zowel bij ontwikkelingen door de gemeente als door de betrokken 
bedrijven/instellingen op de Kenniswerf. 

1264550 - Criteria/beoordeling bijdragen uit het Steunfonds Cultuur Vlissingen 
Bijdragen uit de Steunfonds Cultuur Vlissingen worden beschikbaar gesteld aan instellingen 
en ondernemingen uit de Vlissingse cultuur sector. In verband hiermee is een 
beoordelingsprotocol gemaakt. Aan de hand hiervan worden beoordelingen gedaan door de 
interne ambtelijke commissie. De toekenningen en afwijzingen worden definitief bepaald 
door het college op basis van nog nader uit te brengen advies van de commissie. Een 
bedrag van € 17.000 wordt gereserveerd voor vergoedingen aan jeugd -en 
jongerenorganisaties, zoals scouting en speeltuinen. Het subsidieplafond van deze regeling 
wordt vastgesteld op € 368.000. 

1265865 - Samenwerkingsovereenkomst Afstemming Zeeuwse Overheden en 
Nutsbedrijven (AZON) 
Overheden en nutsbedrijven voeren veelvuldig werkzaamheden uit in de openbare ruimte, 
vaak op dezelfde plekken. In november 2017 is een intentieverklaring 
'Samenwerken in de buitenruimte' getekend namens de Zeeuwse gemeenten, Waterschap 
Scheldestromen, DNWG, Evides en SAZ+ (Samenwerking afvalwaterketen Zeeland). In een 
pilot is op operationeel niveau ervaring opgedaan met en invulling gegeven aan het 
afstemmen van plannen in de openbare ruimte. De ervaringen uit deze pilot zijn door 
deelnemende partijen als positief ervaren. Dit is de aanleiding om deze vorm van 
planafstemming als structureel werkproces te implementeren in Zeeland. 
Om de resultaten te kunnen borgen en verder te ontwikkelen is ook op tactisch niveau de 
samenwerking gezocht. Met het oog op de vervangingsopgave waarvoor de nutsbedrijven 
zich de komende jaren gesteld zien en de ontwikkelingen rondom de Regionale Energie 
Transitie (RES), is het belangrijk de samenwerking tussen de Zeeuwse overheden en de 
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nutsbedrijven te borgen. Daarom besluit het college om de samenwerkingsovereenkomst 
Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven (AZON) te ondertekenen. 

1266796 - Eigendomsoverdracht Tweemaster-Kameleon, Oranjeplein 35 te 
Oost-Souburg 
Op 3 november 2020 heeft het college bevestigd aan WVO Zorg dat de percelen (met 
opstallen) ten behoeve van de ontwikkeling van het (woon)zorgcomplex aan het Oranjeplein 
in Oost-Souburg tijdig worden geleverd. Om dit mogelijk te maken is onder andere de 
eigendomsoverdracht van de schoollocatie aan het Oranjeplein 35 door stichting Archipel 
aan de gemeente noodzakelijk. Met deze nota besluit het college om dit formeel en 
administratief af te handelen. 

1267186 – Biedingen 2021 van corporaties op woonvisie 
In het kader van de Woningwet hebben de woningbouwcorporaties l'escaut en Zeeuwland 
hun bod 2021 uitgebracht op de woonvisie. 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 (€ 86,9 mln) en de herfinancieringen 
(€ 10 mln) voor de aankomende twee jaar waarvoor de gemeente als achtervang wordt 
gevraagd in het kader van het WSW borgingstelsel. 

1266965 - Subsidieplafonds en subsidieprogramma's Maatschappelijke opvang 
en Vrouwenopvang 2021 
Het college stelt de subsidieplafonds en -programma's 2021 vast voor de centrumtaken 
Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang, € 7.274.685 voor Maatschappelijke opvang en 
op € 2.536.341 voor Vrouwenopvang. Het vaststellen van een subsidieplafond heeft als doel 
om wettelijke aanspraken te beperken tot een bepaald bedrag. Het subsidieplafond wordt 
opgehoogd met € 641.220 ten opzichte van de programmabegroting 2021 CZW-bureau 
wegens de extra taken voor Vrouwenopvang. Het subsidieplafond Vrouwenopvang 2021 
komt daarmee op € 2.536.341 + € 641.220 = € 3.177.561. 

1263413 - Herziening bestemmingsplan Binnenhavens en bestemmingsplan 
Kenniswerf-Oost 
Om de Binnenhavens optimaal de kans te geven zich te ontwikkelen is in 2013 in het 
bestemmingsplan gekozen voor een ruime en flexibele regeling van diverse 
vestigingsmogelijkheden in dit gebied. Voor de Kenniswerf Oost is gekozen om een 
kwalitatief hoogwaardige invulling van het plangebied planologisch mogelijk te maken. Zo is 
bijvoorbeeld een gesloten bebouwingswand langs de Prins Hendrikweg voorgeschreven.  
Voor de Binnenhavens worden de vestigingsmogelijkheden voor horeca gelimiteerd en de 
maximale bouwhoogte verhoogd om bebouwingsaccenten aan de Prins Hendrikweg mogelijk 
te maken. Voor de Kenniswerf Oost komen de minimale bouwhoogte en de vereiste 
bouwvolumes in een gesloten wand direct langs de Prins Hendrikweg te vervallen. 
Tegelijkertijd blijft een grootschalige (kantoor)ontwikkeling aansluitend op de ontwikkeling 
van het Stationsgebied mogelijk. Daarnaast wordt de bestemming van de strook langs het 
spoor, 'Verkeer - Railverkeer', gewijzigd, zodanig dat deze aansluit bij de overige gronden 
binnen dit deelgebied. 

1265775 - Aandeelhoudersstrategie North Sea Port 
In de periode van 2 september tot en met 18 november 2020 hebben de acht 
aandeelhouders van North Sea Port SE samengewerkt aan de realisatie van een 
aandeelhoudersstrategie voor het havenbedrijf. In deze aandeelhoudersstrategie staat een 
strategische driehoek met drie domeinen centraal: 1) economische ontwikkeling en 
tewerkstelling, 2) financiële prestaties en 3) duurzaamheid en klimaat. De 
aandeelhoudersstrategie is compact van vorm en kent diverse randvoorwaarden rond deze 
drie domeinen. Het college stelt de aandeelhoudersstrategie North Sea Port vast en stuurt 



Pagina 4 van 5 
 

de raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad. 

1251610 - 10e Wijziging Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 
De Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 (hierna: APV) wordt regelmatig 
geactualiseerd. Jaarlijks komt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met 
wijzigingen op de Model-APV. Een aantal van deze wijzigingen zijn opgenomen in de vast te 
stellen 10e wijziging. Het beleid van de gemeente Vlissingen is er immers op gericht om 
zoveel mogelijk de modelbepalingen van de VNG te volgen. 
Daarnaast zijn met name vanuit de politie en vanuit de gemeentelijke organisatie 
(vakinhoudelijk) een aantal voorstellen tot wijziging opgenomen. De wijzigingsverordening 
wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd. 

1266598 - Beantwoording ongevraagd advies Sociale Cliëntenraad Walcheren 
inzake problemen minima als gevolg van vertraging CAK-facturen en 
aanpassen regeling chronisch zieken & gehandicapten (art. 12 beleidsregel 
bijzondere bijstand) 
De Sociale Cliëntenraad Walcheren heeft een ongevraagd advies uitgebracht over de 
problemen van minima als gevolg van de vertraging van CAK-facturen en over het 
aanpassen van de regeling chronisch zieken & gehandicapten (Artikel 12 beleidsregel 
bijzondere bijstand). Het college neemt kennis van de genoemde signalen en adviezen en 
reageert middels een brief. 

1267079 - Uitvoering motie SP Gratis mondkapjes voor minima 
In de vergadering van de gemeenteraad van Vlissingen van 12 november 2020 is de motie 
van de SP Gratis mondkapjes voor minima aangenomen. In deze motie wordt het college 
van burgemeester en wethouders verzocht: 

a. Om gratis mondkapjes beschikbaar te stellen aan onze Vlissingse minima;  
b. Orionis Walcheren financiën hiervoor te verstrekken en de opdracht voor de 

verstrekking te geven;  
c. De kosten hiervan mee te nemen in de opgave van de gemeente Vlissingen richting 

de Rijksoverheid in het kader van het compensatiepakket coronacrisis 
medeoverheden;  

d. Indien dat laatste niet mogelijk is, de kosten hiervan te betalen uit het minimabeleid.  
 
Het college neemt kennis van de uitwerking van het onderzoek naar het verstrekken van 
gratis mondkapjes en het initiatief van BS&F om via de Voedselbank Walcheren mondkapjes 
te verstrekken aan minima in de gemeente Vlissingen. De raad wordt hierover geïnformeerd 
via een raadsinformatiebrief. 

1263915 - Collegeopdracht Routekaart Klimaat & Energie 
Deze nota bevat de collegeopdracht voor het project Routekaart Klimaat & Energie. Het 
project levert een overzichtelijke en visueel aantrekkelijke Routekaart Klimaat & Energie voor 
ambtenaren, raadsleden, inwoners, bedrijven en organisaties binnen de gemeente 
Vlissingen op. Hiermee wordt het voor iedereen in één blik duidelijk wat de gemeente 
Vlissingen op welk moment moet doen om in 2030 aan de verschillende (nationaal en 
regionaal afgesproken) klimaat- & energiedoelstellingen te voldoen. Deze routekaart is 
zodoende een invulling van een van de beloftes uit het coalitieprogramma 2018-2022 en de 
programmabegroting 2020-2023: het opstellen van een haalbaar plan van aanpak voor de 
energietransitie en circulaire economie. 

1257243 - Verordening Wmo en Jeugd 2021 
De ontwerpverordening Wmo en Jeugd 2021 is ter inspraak gelegd. Er zijn geen 
inspraakreacties binnen gekomen. De Wmo-adviesraad heeft een gevraagd advies over de 
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verordening gegeven. De adviesraad is positief over de verordening en begrijpt dat de 
gemeente wil begrenzen. 
De integrale verordening Wmo en Jeugd 2021 is een tussenstap: het streven is een bredere, 
integrale toegang, waarbij ook een integrale verordening Sociaal Domein hoort. Verder is het 
Sociaal Domein volop in beweging én heeft de gemeente Vlissingen de Artikel 12-status, 
waardoor toekomstige aanpassingen aan verordening en andere lokale wetgeving niet uit 
kunnen blijven. Nu gemeenten onvoldoende gecompenseerd worden voor de gevolgen van 
de invoering van het abonnementstarief moet de gemeente steeds verder definiëren voor 
welke mensen wij er als gemeente moeten zijn en kritischer zijn aan de poort.  
Het college stelt de raad voor de verordening Wmo en Jeugdhulp 2021 vast te stellen en de 
verordening in werking te laten treden op 1 januari 2021. 
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