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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst  
B&W 30 november 2021  
Vastgesteld 7 december 2021 
 
1340262 - Opdrachtverstrekking Kerkenvisie aan Erfgoed Zeeland 
Op 28 januari 2020 heeft het college besloten een uitkering bij het Rijk aan te vragen voor 
het opstellen van een kerkenvisie. Deze uitkering heeft als doel gezamenlijke en gedragen 
strategische keuzes te maken over het kerkenbestand om leegstand en verval te voorkomen. 
Door opdracht te verlenen aan Erfgoed Zeeland kan de kerkenvisie in het vierde kwartaal 
van 2022 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  
 
1326276 - Biedingen corporaties Woonvisie 2022 
In het kader van de Woningwet hebben de woningbouwcorporaties l'escaut en Zeeuwland 
hun bod 2022 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 en de herfinancieringen voor de 
aankomende 2 jaar waarvoor de gemeente als achtervang wordt gevraagd in het kader van 
het WSW borgingstelsel. 
 
1346401 - Verzamelnota O&O formulieren budgetoverheveling 2e bestuursrapportage 
2021 en WVGGZ 
Met deze verzamelnota worden de O&O formulieren 'budgetoverhevelingen 2021 Sociaal 
Domein en Werk & Inkomen' en 'WVGGZ' (correctie primaire begroting 2021) vastgesteld. 
Na besluitvorming worden de O&O formulieren ter accordering aan de Artikel 12-inspecteur 
en de provincie Zeeland voorgelegd. 
 
1338883 - Convenant VEVO  
Het college van de gemeente Vlissingen en CSW Bestevaer onderschrijven het belang van 
een structurele aanpak van verkeerseducatie voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. 
Het college besluit om medewerking te verlenen aan het project VEVO door in te stemmen 
met het convenant. De jaarlijkse kosten bedragen bruto € 2.600. Na ontvangst van subsidie 
van de provincie kost het de gemeente € 950 netto. 
 
1345169 - Algemeen bevoegdhedenbesluit 2021 
Het vigerende bevoegdhedenbesluit dateert van 1 januari 2020. Het is wenselijk om 
wijzigingen ten opzichte van dat bevoegdhedenbesluit door te voeren. Het college en de 
burgemeester besluiten om, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, het Algemeen 
bevoegdhedenbesluit 2021 vast te stellen. 
 
1344797 - Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op 
coronatoegangsbewijzen 
Op 24 september 2021 heeft de minister van Justitie en Veiligheid 45 miljoen euro 
beschikbaar gesteld als incidentele bijdrage voor ondersteuning van de naleving op de 
coronatoegangsbewijzen in de horeca. Dit bedrag is per Veiligheidsregio op basis van het 
aantal inwoners verdeeld. Het college stelt deze gelden beschikbaar aan de ondernemers 
onder de voorwaarden zoals vastgesteld door de minister. Hiervoor heeft de gemeente 
kaders vastgesteld. 



2 
 

1346003 - Benoeming onafhankelijk voorzitter Wmo-adviesraad 
Het college volgt de voordracht van de Wmo-adviesraad en benoemt mevrouw I. Kleingeld 
tot onafhankelijk voorzitter van de Wmo-adviesraad. 
 

 
  


