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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 1 december 2020 
Vastgesteld 8 december 2020 

1252536 - Benoeming bezoldigd buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand 
Het college besluit mevrouw Hess te benoemen tot bezoldigd buitengewoon ambtenaar 
burgerlijke stand, voor de duur van vier jaar met daarna jaarlijks telkens stilzwijgende 
verlenging van één jaar. 

1261354 - Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2020-2021 
Voor de winterperiode 2020-2021 is een uitvoeringsplan gladheidbestrijding gemaakt. In het 
plan worden o.a. doelstellingen, methode en organisatie van de gladheidbestrijding 
uiteengezet. Daarnaast wordt aangegeven welke wegen en fietspaden geheel of gedeeltelijk 
in de strooiroutes zijn opgenomen. 

1262276 - Legesverordening 2021 
Uitgangspunt voor alle belastingen en heffingen is dat minimaal de indexatie van 1,5% wordt 
toegepast. Zo ook voor de Legesverordening. Het college besluit  de legesverordening 2021 
vast te stellen en de gemeenteraad hiervan in kennis stellen. Daarnaast stelt het college een 
legesplafond in tot € 275.000 voor omgevingsvergunningen met bouwactiviteit. 

1262918 - Ontwerp Hogere waarde besluit t.b.v. 60 woningen Souburg Noord 
fase 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 ook het vaststellen van hogere grenswaarden voor 60 woningen in de 3e fase 
van Souburg Noord noodzakelijk. Het ontwerpbestemmingsplan en het ‘Ontwerp hogere 
waarde besluit voor 24 woningen in de 2e fase van Souburg Noord’ bevindt zich reeds in de 
zienswijzenprocedure. 

1258670 - Compensatiemaatregelen Cultuur Vlissingen 
De gemeente Vlissingen heeft in verband met corona compensatie-middelen ontvangen. Het 
totale bedrag aan ontvangen compensatie-middelen voor alle sectoren bedraagt  
€ 1.638.000. Binnen dit steunmaatregelenpakket voor corona heeft het Rijk een bedrag van 
€ 368.000 beschikbaar gesteld aan de gemeente Vlissingen voor Cultuur. Het college besluit 
dit bedrag voor de sector Cultuur beschikbaar te stellen. Daarbij wordt overgegaan tot het 
instellen van een Steunfonds Cultuur. De Cultuursector wordt daarbij in de gelegenheid 
gesteld een verzoek om compensatie in te dienen. 

1263444 - Wensen of bedenkingen deelname VRZ aan Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Veiligheidsregio's 
Het college stelt de raad voor om geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen het 
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voornemen van Veiligheidsregio Zeeland om deel te nemen aan de Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Veiligheidsregio's. 

1261516 - Uitvoering meerkostenregeling Jeugdwet en Wmo inclusief 
centrumtaken 
In september 2020 hebben alle dertien Zeeuwse colleges ingestemd met het gezamenlijk 
uitvoeren van de meerkostenregeling voor de Jeugdwet en Wmo. (Centrum)gemeente 
Vlissingen heeft hierover een aanvullend besluit genomen ten aanzien van de centrumtaken 
Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Beschermd wonen. De meerkostenregeling is 
een compensatieregeling om zorgaanbieders tegemoet te komen in de kosten voor 
maatregelen die zij hebben getroffen tijdens de coronacrisis om te voldoen aan de RIVM-
richtlijnen. Dit besluit ziet toe op de uitvoering van de meerkostenregeling Jeugdwet en Wmo 
inclusief centrumtaken. 

1261255 - 5e Begrotingswijziging 2020 O.L.A.Z. 
De uitbraak van COVID-19 heeft geleid tot hogere exploitatie- en personeelskosten bij de 
Zeeuwse Milieustraten met als resultaat een verhoging van de bijdrage per inwoner van  
€ 2,10. In verband met deze extra kosten biedt O.L.A.Z. een 5e begrotingswijziging 2020 aan 
waarbij de besluitvorming in het algemeen bestuur van O.L.A.Z. (AB) van 3 december 
plaatsvond.  
De begrotingswijziging leidt voor de gemeente Vlissingen tot € 93.167 aan extra kosten. Een 
deel van deze extra kosten is inmiddels bij de gemeente Vlissingen in rekening gebracht en 
is meegenomen in de 2e bestuursrapportage. Ten aanzien van het overige deel van de extra 
kosten (€ 48.167) is in het raadsvoorstel bij de 2e bestuursrapportage voorgesteld deze te 
dekken uit het positieve saldo van de bestuursrapportage zelf. 
Het college neemt kennis van de 5e begrotingswijziging 2020 van O.L.A.Z en adviseert het 
algemeen bestuur van O.L.A.Z. in te stemmen met de 5e begrotingswijziging 2020 O.L.A.Z. 
De raad wordt door middel van een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. 

1228376 - Actualiseren Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
Door wijzigingen in wet- en regelgeving en organisatorische veranderingen is een herziening 
nodig van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 
het geldende Inkoopbeleid uit 2017 zijn: 

1. het opnemen van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) in het beleid op 
advies van de VNG; 

2. het intrekken van het mandaat om gemotiveerd af te wijken van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid per 1 januari 2020 en de bijbehorende wijziging in het Algemeen 
bevoegdhedenbesluit gemeente Vlissingen; 

3. het aanpassen van het drempelbedrag voor het opvragen van 1 offerte bij werken 
naar € 150.000 (was € 50.000), in overeenstemming met de voorschriften uit de 
huidige Gids Proportionaliteit. 

Het college stelt het geactualiseerde Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 vast en trekt het 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 in. 

1262956 - Verzamelnota O&O formulieren 2020 
De Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland hebben op basis van de primaire 
Programmabegroting 2020 bepaald welke begrotingswijzigingen beoordeeld moeten worden 
op het O&O (Onuitstelbaar en Onontkoombaar) criterium. Met dit voorstel worden meerdere 
onderwerpen gecombineerd en voorgelegd aan de Artikel 12-inspecteur en de provincie 
Zeeland in het TPO (tripartite overleg). Het college stemt in om de volgende O&O-
formulieren te agenderen voor het tripartite overleg van 14 december 2020: 1. WMO, 2. 
Werk & inkomen en 3. Jeugd. 
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1263427 - Verzoek BOEi ondertekenen aanvraagformulier RCE subsidie 
onderzoek herbestemming Hensen torenkraan 
BOEi wil een subsidieaanvraag indienen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de 
herbestemming van de Hensen Torenkraan in eigendom van Damen Schelde Naval 
Shipbuilding. Omdat deze torenkraan geen rijksmonumentale status heeft, is er aan de 
gemeente een verklaring gevraagd om aan te geven dat het object waarde heeft en het 
behouden waard is. Om deze subsidieaanvraag te kunnen indienen bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE) vraagt BOEi de gemeente in het aanvraagformulier 
"Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten onderzoek" aan te geven dat wij 
op de hoogte zijn van deze indiening en dat het niet-beschermde monument van belang is 
vanwege de monumentale waarde. Het gaat in het geval van de Hensen torenkraan om 
"cultuurhistorische waarde". Het college verleent hier haar medewerking aan. 

1263136 - Raadsinformatiebrief Voortgang Wind in de zeilen 
Het college stelt de raadsinformatiebrief voortgang Wind in de zeilen vast en zend deze ter 
kennisneming naar de gemeenteraad. 
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