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Vastgesteld 6 april 2021
1286165 - Herziene beoordeling subsidieaanvraag Vluchtelingenwerk 2021
De subsidieaanvraag van Vluchtelingenwerk is zoals gebruikelijk mede berekend op basis
van de verwachte gemeentelijke huisvestingstaakstelling 2021. Na bekendmaking van de
meest recente huisvestingstaakstelling heeft Vluchtelingenwerk meteen een hernieuwd en
geactualiseerd subsidieverzoek voor 2021 bij de gemeente ingediend. Het college kent
daarom door middel van een herziend besluit Stichting Vluchtelingenwerk ZuidwestNederland voor 2021 een jaarsubsidie toe van in totaal € 95.545. Het subsidieplafond 2021
voor Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland wordt verhoogd van € 41.066 naar € 95.545.
Ook het subsidieplafond voor programma ''minderheden en armoedebeleid'' neemt evenredig
toe tot € 144.059. Dit besluit wordt genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de
Artikel 12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder. De raad is hierover
geïnformeerd.

1292758 - Vaststellen samenwerkingsovereenkomst t.b.v. aanleg
glasvezelnetwerk
Op 24 november 2020 ging het college akkoord met de aanleg van een glasvezelnetwerk in
de gemeente Vlissingen. Het vervolg is het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst
(SOK) tussen de gemeente Vlissingen en de twee providers die op korte termijn tot
uitvoering overgaan. Hierin leggen we nadere afspraken vast over de uitvoering.
Na diverse gesprekken bereikten we overeenstemming met Deltafiber en kwam de SOK tot
stand. De gesprekken met KPN zijn nog gaande. Het streven is om met beide partijen een
uniforme SOK af te sluiten. Om te voorkomen dat de gesprekken met KPN leiden tot
vertraging in de planning van Deltafiber, sluit het college de SOK met Deltafiber voor de
aanleg van een glasvezelnetwerk al af. Het betreft de eerste fase van de aanleg van het
glasvezelnetwerk. Deze fase omvat de aanleg van ± 110 km glasvezel. Zowel Deltafiber als
KPN hebben aangegeven uiteindelijk heel de gemeente Vlissingen te willen voorzien van
glasvezel. Na de eerste fase van het project evalueren we of de afspraken zoals deze zijn
vastgelegd in de SOK goed werkbaar zijn en of er eventueel aanpassingen nodig zijn. Voor
het vervolg van het project komt er een aparte SOK.

1295470 - Uitbreiding sluitingsregime gemotoriseerd verkeer boulevards in
2022
Het college heeft op 9 juni 2020 besloten om, bij een positief besluit van de gemeenteraad
op de begrotingswijziging, de Boulevards Bankert en Evertsen van vrijdag t/m zondag en op
feestdagen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit besluit was primair gericht op het
jaar 2020 in relatie tot de beheersing van het covid-19 virus en de van toepassing zijnde
maatregelen. Daarnaast had het college besloten om voor duurzamere
afsluitingsmogelijkheden de resultaten van het nog uit te voeren verkeersonderzoek af te
wachten. De verwachting was dat er in 2021 sprake zou zijn van een duurzame uitbreiding
van het sluitingsregime voor het gemotoriseerd verkeer. Als gevolg van de covid-19 crisis is
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het niet mogelijk geweest om tijdig de benodigde (verkeers)onderzoeken uit te voeren en de
maatschappelijke consultatie op passende wijze uit te voeren.
Het college wil graag in 2022 een duurzaam en structureel gewijzigd sluitingsregime voor de
boulevards implementeren. Om hier toe te komen wordt een verkeersbesluit voorbereid dat
uiterlijk 1 oktober 2021 gepubliceerd wordt en vrij wordt gegeven voor inspraak.
Voor de zomerperiode 2021 onderzoekt het college onder welke voorwaarden en middels
welke procedure de drukte op zomerse dagen op de boulevards gereguleerd kan worden en
of de boulevards dan eventueel deels kunnen worden afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Half april 2021 neemt het college hierover een besluit.
1272881 - Besluit naamgeving openbare ruimte Klipperkade, Bark en Brik
Voorgesteld wordt de wegen de namen Klipperkade, Brik en Bark toe te kennen. Tussen
1869-1873 werden de haven- kanaal- en spoorwerken op Walcheren uitgevoerd. Voor
Vlissingen betekende dat de aanleg van een buitenhaven, twee binnenhavens, sluizen, het
Verlengde kanaal en het spoor doorgetrokken tot Vlissingen. In die tijd werden Nederlandse
havens en dus ook die van Vlissingen bevolkt door scheepstypen als: de Brik, de Bark, de
Klipper-Fregat, de Schoener en de Galjoot. De namen zijn dus een omkijken naar die tijd.
Daarvan zijn de Brik en de Bark gekozen. De Klipper was een schip van het type fregat, een
snelle zeiler die werd ingezet om in korte tijd afstanden te overbruggen voornamelijk met
betrekking tot een lading die aan bederf onderhevig was. Het college heeft besloten tot het
toekennen van de namen Klipperkade, Brik en Bark aan de op de Westelijke Landtong van
de Binnenhaven nog aan te leggen wegen.

1293695 - Besluit naamgeving openbare ruimte Zernikeweg, Einthovenweg,
Lorentzweg en Zeemanweg
Voor de Kenniswerf rondom Oostsouburgseweg zijn vier straatnamen nodig. Hierbij is
gekozen om de inwoners, middels sociale media, erbij te betrekken. In totaal hebben ruim 90
inwoners hun ideeën ingestuurd. Projectgroep Edisonweg Noord en omgeving Witte Huis
heeft uit deze ideeën ‘Nederlandse Nobelprijswinnaars’ gekozen. Dit past het beste bij het
karakter van het gebied en de andere straten op de Kenniswerf. Met dit thema zijn 4 namen
gekozen, Zernikeweg, Einthovenweg, Lorentzweg en Zeemanweg. Het college heeft
besloten tot het toekennen van deze namen.

1292541 - Vaststelling Voortgangsrapportage Integraal Veiligheidsbeleid 2020
en Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2021
Op 11 april 2019 heeft de gemeenteraad van Vlissingen unaniem het Integraal
Veiligheidsbeleid vastgesteld voor de beleidsperiode 2019-2022. Een belangrijke uitkomst uit
het vorige Veiligheidsbeleid 2015-2018 was dat ambities en verwachtingen duidelijker in het
Veiligheidsbeleid uitgesproken moeten worden. Hieruit volgt dat de raad in het huidige
Veiligheidsbeleid de doelstellingen SMART heeft geformuleerd, zodat we de effecten van de
aanpak in het huidige Veiligheidsbeleid meetbaar en zichtbaar kunnen maken.
Voor dit doel is deze voortgangsrapportage 2020 opgesteld: een tussenstand over het jaar
2020 in het beleidsproces tot en met 2022 en de SMART doelstellingen die we voor 2022
hebben vastgesteld. Deze rapportage geeft inzicht in hoe we er in 2020 voor staan en of er
bijstellingen in de uitvoering van het beleid noodzakelijk zijn.
Daarnaast vormt deze voortgangsrapportage mede de input voor het door het college
jaarlijks vast te stellen Uitvoeringsprogramma Integraal veiligheidsbeleid. In dit
uitvoeringsprogramma worden voorts de hoofdlijnen uit het Veiligheidsbeleid nader
geconcretiseerd. Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage 2020 en de daarin
opgenomen conclusies en aanbevelingen, stelt het Uitvoeringsprogramma Integraal
Veiligheidsbeleid 2021 vast en biedt beide ter bespreking aan aan de raad.
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1291856 - Zeeuwse Woonagenda
Er is een concept Zeeuwse Woonagenda opgesteld met ambities op inhoud en
samenwerking welke in concept ter instemming wordt voorgelegd aan de Zeeuwse colleges
van B&w. De Zeeuwse gemeenteraden en Provinciale Staten worden geïnformeerd over de
ontwikkelingen rond de Woonagenda met een informatiebrief en een digitale
informatiebijeenkomst. Na deze regionale informatiebijeenkomsten wordt de Zeeuwse
Woonagenda voorgelegd aan het college voor definitieve vaststelling.

1284463 - Aanwijzing toezichthouders BRP inzake Wet Basisregistratie
Personen
Voor de Basisregistratie personen dient het college toezichthouders aan te wijzen.
Toezichthouders BRP hebben de bevoegdheid om controles uit te voeren en gegevens te
vorderen die noodzakelijk zijn voor de onderbouwing van de besluitvorming.
Op dit moment zijn naast de medewerkers van Publiekszaken twee boa's bevoegd om
adrescontroles op grond van de wet BRP uit te voeren. Om een flexibeler poule te creëren is
er behoefte aan het uitbreiden van het onderzoeksteam. Daarom besluit het college om de
ambtenaren van team VTH die tevens zijn benoemd in de functie van buitengewoon
opsporingsambtenaar, aan te stellen als toezichthouder BRP.

1296986 - Raadsvoorstel investeringskrediet Huisvesting Team Stadsbeheer
Op 9 maart heeft het college besloten de raad voor te stellen om het investeringskrediet ad
€ 7.441.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwbouw Huisvesting Team
Stadsbeheer. Het college heeft besloten om dit middels een raadsvoorstel voor te leggen
aan de raad en de raad daarbij kennis te laten nemen van het programma van eisen als
kader voor verdere uitwerking.

1276065 - Vaststellen ENSIA verantwoordingsrapportage BAG, BGT, en BRO
over 2020
Eind vorig jaar zijn de jaarlijkse zelfevaluaties voor de BAG, BGT en BRO over 2020
afgerond. Tijdens deze zelfevaluaties is gekeken naar de beheersmaatregelen voor het
gebruik van BAG, BGT en BRO. Waar niet is voldaan aan de beheersmaatregelen zijn
verbetermaatregelen benoemd en uitgewerkt in het verbeterplan. Op basis hiervan zijn de
verantwoordingsrapportages voor BAG, BGT en BRO opgesteld.
Het college stelt de verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO over 2020 ten behoeve
van de landelijk toezichthouder, het ministerie van BZK en het verbeterplan ENSIA 2020
gemeente Vlissingen vast. De burgemeester ondertekent de verantwoordingsrapportages
BAG, BGT en BRO over 2020.

1276063 - Vaststellen Collegeverklaring ENSIA 2020 inzake
informatiebeveiliging Suwinet
Eind vorig jaar is de jaarlijkse zelfevaluatie informatiebeveiliging DigiD en Suwinet over 2020
afgerond. Tijdens deze zelfevaluatie is gekeken naar de beheersmaatregelen uit de
geldende normen voor het gebruik van DigiD en Suwinet. Eind 2020 was er geen DigiD
aansluiting die binnen de scope van de ENSIA verantwoording viel. DigiD is dan ook geen
onderdeel van de Collegeverklaring ENSIA over 2020 (naar verwachting zal DigiD in de
ENSIA verantwoording over 2021 wel weer tot de scope behoren en daarmee een onderdeel
zijn van de Collegeverklaring ENSIA over 2021). Op basis hiervan is de Collegeverklaring
ENSIA opgesteld die beoordeeld is door een externe auditor. Uit de Collegeverklaring ENSIA
blijkt dat we over 2020 hebben voldaan aan de eisen voor Suwinet. Het college legt
verantwoording af over het gebruik van Suwinet aan de raad en de landelijke
toezichthouders door het ondertekenen van de Collegeverklaring ENSIA.
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1293511 - Besluit extra aanvullende uitkering 2019 Vlissingen Artikel 12
Op 27 januari 2021 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het
besluit genomen om het verzoek van de gemeente Vlissingen te honoreren met een (extra)
aanvullende uitkering van € 10.363.000 uit het gemeentefonds. Dit betreft een extra
aanvullende uitkering bovenop de aanvullende uitkering van € 13.286.000 over 2019 zoals
door de fondsbeheerders d.d. 19 december 2019 besloten naar aanleiding van het
inspectierapport 2017-2018. Aan dit besluit worden wel bijzondere voorwaarden verbonden.
Het college neemt kennis van het 'Besluit extra aanvullende uitkering 2019 Vlissingen' en de
raad wordt middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

1285547 - Verlenging algemene steunmaatregelen ‘corona’ t/m 30 juni 2021
Op 21 april 2020 heeft het college in verband met het coronavirus een algemeen kader met
steunmaatregelen vastgesteld. Dit steunkader is diverse keren verlengd, voor het laatst bij
besluit van 10 november 2020. Vooralsnog gelden nog steeds zeer ingrijpende maatregelen
die van hogerhand zijn opgelegd om COVID-19 te bestrijden. Om die reden verlengt het
college de liquiditeitssteun aan ondernemers en instellingen in Vlissingen tot en met 30 juni
2021.
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