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2104159 - Beëindigen huur- en gebruiksovereenkomsten locatie Dreesstraat en 
Bossestraat 
De raad heeft op 30 september 2021 het Accommodatieplan op Hoofdlijnen (AoH) 
vastgesteld. In het AoH staat opgenomen hoe het gemeentelijk accommodatiebestand zich 
in de komende vijf jaar ontwikkelt. Conform het door de raad vastgestelde AoH betekent dit 
voor de locatie Dreesstraat/Bossestraat en de Falckstraat dat deze locatie vanaf medio 2023 
in aanmerking komt voor herontwikkeling. Om deze herontwikkeling mogelijk te kunnen 
maken is het voor de gemeente noodzakelijk om zgn. vrij van huur en gebruik over deze 
accommodaties op beide locaties te kunnen beschikken. 
Het college heeft daarom besloten om de huurovereenkomsten met de huurders op te 
zeggen per 30 juni 2023 en zekerheidshalve de ontruiming van het gebruikte tegen deze 
datum aan te zeggen. 

2143257 - Beschikbaar stellen budget voor inhuur beschermd wonen in 
Zeeland 
In de periode februari tot en met april 2022 is er een plan opgesteld voor de evaluatie van de 
nieuwe toegang tot beschermd wonen. In de periode juni tot en met november wordt dit 
verder voorbereid en uitgevoerd. Externe onafhankelijke ondersteuning is hierbij een  
randvoorwaarde. Het college stemt in met het rechtstreeks inhuren van Xpertisezorg en de 
kosten ter hoogte van € 12.500 ten laste te brengen van de rijksbijdrage beschermd wonen 
2022. 

2146024 - Beantwoording technische raadsvragen jaarstukken 2021 
De raadsfracties hebben (technische) vragen ingediend over de jaarstukken 2021. Het 
college gaat akkoord met de beantwoording van de raadsvragen. 

2141643 - TPO-verslag 31-03-2022 
Het college neemt kennis van het TPO-verslag van 31 maart 2022 en verstrekt het verslag 
aan de raad. 

2101388 - Intentieovereenkomst Crocuslaan e.o. 
Met de input van bewoners, de gemeente Vlissingen en de huurdervereniging heeft l’escaut 
een buurtplan opgesteld voor de Crocuslaan en omgeving. Dit plan beschrijft hoe we een 
toekomstbestendige, fijne, veilige en gezellige buurt kunnen realiseren. Het college neemt 
kennis van het buurtplan Crocuslaan en omgeving en de daarbij behorende voorgenomen 
scenariokeuze van woningcorporatie l’escaut om 143 woningen te slopen en een 
nieuwbouwplan te ontwikkelen. 
Er is een intentieovereenkomst opgesteld om de komende periode in goed onderling overleg 
te komen tot een uitgewerkt stedenbouwkundig plan voor de voorgenomen nieuwbouw van 
woningcorporatie l’escaut. Daarbij wordt de relatie gelegd met andere initiatieven en opgaves 
in de Bloemenbuurt. 
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