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2118996 - Koopovereenkomst Koperslagerij Middenterrein 
De gemeente Vlissingen en l’escaut woonservice hebben een raamovereenkomst in 2018 
gesloten voor de bouw van 200 sociale huurwoningen op het Scheldekwartier. De eerste 
uitwerkingen daarvan hebben een plek gekregen bij bouwblokken ‘De Hofjes’ en ‘De 
Dempo’.  
Inmiddels is ook de voorbereiding voor 14 sociale grondgebonden woningen op het 
binnenterrein van de Koperslagerij in een vergevorderd stadium. De vergunningenprocedure 
loopt. De gemeente Vlissingen en l’escaut woonservice sluiten een koopovereenkomst voor 
de realisatie van deze 14 sociale woningen. De bouw van de woningen vangt naar 
verwachting medio 2022 aan. 

2117195 - Raadsinformatiebrief uitstel aanbesteding Beschermd Wonen en 
herziening planning 
Op 19 april heeft het college ingestemd met de nota 'Uitstel aanbesteding Beschermd 
Wonen en herziening van de planning'. Bij deze nota hoort een brief aan de 12 colleges van 
B&W in Zeeland. In deze brief aan de raad is recente informatie toegevoegd over de aard 
van het onderzoek dat de staatssecretaris in zijn brief van 1 april jl. heeft aangekondigd. In 
dit onderzoek staan de drie instrumenten voor de doordecentralisatie, namelijk het 
woonplaatsbeginsel, het objectief verdeelmodel en de financiële doordecentralisatie van 
beschermd wonen, centraal. De inhoudelijke doelstelling van de doordecentralisatie, het 
streven naar sociale inclusie voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid, staat niet ter 
discussie. 

2106041 - Walchers Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 
De gemeenteraden moeten minimaal eens in de vier jaar doelen vaststellen die de gemeente 
op het terrein van veiligheid nastreeft. Deze doelen leggen de gemeenten vast in een 
Integraal Veiligheidsbeleid. Op 1 januari 2023 loopt de huidige beleidsperiode af. Het college 
stemt in met de voorgestelde procedure om te komen tot een nieuw gemeentelijk Integraal 
Veiligheidsbeleid 2023-2026. 

2108358 - Voortgangsrapportage 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 en 
Integraal Veiligheidsbeleid Vlissingen 
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. De raad heeft in het huidige 
Veiligheidsbeleid de doelstellingen SMART geformuleerd, zodat de effecten van de aanpak 
in het huidige Veiligheidsbeleid meetbaar en zichtbaar zijn. 
Met dit doel is de Voortgangsrapportage 2021 opgesteld: een tussenstand over het jaar 2021 
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 2021 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 de 
hoofdlijnen uit het Veiligheidsbeleid nader geconcretiseerd. Het college neemt kennis van de 
Voortgangsrapportage 2021 en de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen en stelt 
het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2022 vast. De Voortgangsrapportage 
2021 en het Uitvoeringsprogramma 2022 worden ter kennisgeving voorgelegd aan de raad. 
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2087009 - Jaarverslag klachten 2021 
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2021 van de klachtencoördinator van de 
gemeente Vlissingen en de daarbij horende twee aanbevelingen. De directie krijgt de 
opdracht de aanbevelingen te implementeren en het college te informeren over de 
voortgang. Het jaarverslag 2021 is ter kennisneming aan de gemeenteraad gestuurd. 

2095997 - Principeverzoek Van Dishoeckstraat 73-119 
Marsaki werkt voor l'escaut woonservice op dit moment een plan uit voor vervangende 
nieuwbouw van een complex huurwoningen aan de Van Dishoeckstraat in Vlissingen. 
Omdat het bouwplan niet past binnen de geldende beheersverordening (de maximale 
goothoogte wordt met 1 meter overschreden en het plan past niet geheel binnen het 
bouwvlak) verzoekt l' escaut of de gemeente bereid is om hiervan af te wijken. Afwijken is 
mogelijk met een reguliere procedure waarvoor het college bevoegd is (kruimelgeval). Het 
plan past binnen het ruimtelijke beleidskader voor deze locatie. Met dit besluit wordt daarom 
onder voorwaarden de bereidheid uitgesproken een planologische procedure op te starten, 
nadat een aanvraag is ontvangen. 

2092591 - Aanwijzen contactpersonen Woo en vaststellen digitaal 
aanvraagformulier Woo 
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet komt in de 
plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en treedt voor een aantal zaken direct in 
werking. Eén van de nieuwe verplichtingen, is om één of meerdere Woo-contactpersonen 
aan te wijzen. Bij deze personen kunnen burgers terecht met vragen over de 
beschikbaarheid van bestuursinformatie. Daarnaast kunnen vanaf die datum verzoeken om 
informatie openbaar te maken ook via de elektronische weg worden ingediend. Hiervoor is 
een webformulier vastgesteld. 

2130722 - Raadsinformatiebrief stand van zaken bouw school Tweemaster-
Kameleon Oost-Souburg 
De raad wordt middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de ontwikkelingen bouw 
school Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg. 
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