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1358039 - Vaststelling definitief spreidingsplan locaties ondergrondse Adriaen 
Coortelaan en Earlisehof (Claverveld 2) 
Het college breidt het aantal ondergrondse containers in de gemeente Vlissingen verder uit. 
Op 7 december 2021 heeft het college een ontwerp-spreidingsplan hiervoor vastgesteld. In 
dat ontwerp-spreidingsplan zijn locaties voorgesteld voor zes ondergrondse containers in 
Claverveld en de Adriaen Coortelaan. Het college heeft het ontwerp-spreidingsplan 
aansluitend vrijgegeven voor inspraak. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot een 
wijziging in het ontwerp-spreidingsplan. 
 

1357143 - Opdrachtverlenging Buro Maan voor visie Arsenaalgebied 
Het Arsenaalgebied vraagt om een nieuwe toekomst: de openbare ruimte is gedateerd, de 
aanwezige ondernemers zoeken een toekomstbestendige exploitatie voor hun vastgoed en 
fiets- en wandelroutes dienen beter ontsloten te worden. Ook maken grote delen van het 
gebied onderdeel uit van de primaire waterkering die in 2020 werd getoetst. De gemeente 
Vlissingen heeft daarom al in 2020 besloten een nieuwe visie op te stellen voor het 
Arsenaalgebied. Buro Maan heeft de opdracht gekregen om met ondernemers en direct 
belanghebbende een gezamenlijke visie te gaan vormen die breed gedragen wordt. Door de 
samenkomst van verschillende factoren vergt het opstellen van de gebiedsvisie meer tijd dan 
was ingeschat. Mede omdat het gebied in beweging is door nieuwe initiatieven en de 
wisseling van eigenaren binnen het plangebied. Maar ook het opstellen van de gebiedsvisie 
in een grote groep kwam niet voldoende van de grond. Corona heeft daarnaast ook niet 
bijgedragen aan een optimale vorm van communicatie. Daarom gaan de ondernemers en de 
direct belanghebbenden in kleine groepen de schetssessies uitvoeren. Deze sessie worden 
later bij elkaar gevoegd om te zien waar de gezamenlijke kansen voor het gebied liggen. Het 
college stelt de college-opdracht voor het vervolgproces Buro Maan m.b.t. visie 
Arsenaalgebied vast.  
 

1347251 - Definitief ontwerp boulevard plein Westbeer en Coosje Buskenstraat 
De oprit van de Coosje Buskenstraat en het pleintje op de kruising van de Coosje 
Buskenstraat met de boulevards Bankert en De Ruyter (plein 'Westbeer') wordt heringericht. 
Hiervoor is een definitief ontwerp gemaakt. Het ontwerp voorziet een inrichting die de sfeer 
van de boulevards en de binnenstad met elkaar weet te verbinden met oog voor de 
historische context van de plek als baken van de vestingmuren rondom Vlissingen. In het 
ontwerp heeft 'groen' een prominente plek, mede als een klimaatadaptieve oplossing bij 
wateroverlast en krijgt de aanwezige kiosk een nieuwe uitstraling en locatie. Het ontwerp is 
mede tot stand gekomen door consultatie van betrokkenen en omwonenden. Het is tevens 
onderdeel van het Sustainable and Resilient Coastal Cities (SARCC) Interreg 2 Zeeën 
subsidie traject, wat maakt dat het project begin 2023 opgeleverd moet zijn vanuit de 
subsidievoorwaarden. Na vaststelling van het definitief ontwerp door het college wordt het 
bestek opgemaakt en wordt naar verwachting in het 2e kwartaal 2022 gestart met de 
realisatie.  
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1356326 - Continueren bijdrage aan Dutch Delta Cruise Port tot en met 2023 
De Stichting Dutch Delta Cruise Port (DDCP) heeft de gemeente verzocht om de jaarlijkse 
bijdrage tot en met 2023 te continueren. DDCP biedt een netwerk en kennis inzake 
riviercruises. Voor Vlissingen is dit van belang, omdat medio 2022 de riviercruisekade en de 
daarbij behorende voorzieningen gereed zijn. Het college besluit de bijdrage aan DDCP voor 
de periode tot en met 2023 en voor een bedrag van € 1.000 per jaar te continueren.  
 
1357322 - Presentatie hoogte en realisatie taakstelling SD/WI in de P&C-raadscyclus 
Om als gemeente uiteindelijk weer 'op eigen benen te kunnen staan' is het van groot belang 
dat we adequaat sturen op het tekort in het Sociaal Domein en Werk & Inkomen (SD/WI). 
Door gebrek aan transparantie in de P&C-raadscyclus van de cijfers rond het tekort SD/WI 
hebben zowel bestuurders als medewerkers niet altijd goed zicht op de 'zuivere' meerjarige 
cijfers SD/WI. Om meer duidelijkheid te geven over het tekort SD/WI passen we vanaf 1 
januari 2022 de wijze van presentatie van de taakstelling in de P&C-documenten aan. 
 
1356617 - SPP analyse 2022-2024 samenwerking Belastingen 
Door de toename van werkzaamheden en met name de bezwaren van No Cure-No Pay 
(NCNP) bureaus en omdat er gebruik wordt gemaakt van regelingen voor oudere 
medewerkers is er een strategische personeelsplanning opgesteld voor de periode 2022-
2024 door de Samenwerking Belastingen. 
 

1356031 - Meerkostenregeling 2021 Jeugdwet en Wmo, inclusief centrumtaken 
Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 
Net als in 2020 is ook in 2021 de meerkostenregeling van kracht. Deze regeling betreft de 
compensatie van meerkosten voor zorgaanbieders voor de Jeugdwet en Wmo, inclusief 
centrumtaken Beschermd wonen (BW), Maatschappelijke opvang (MO) en Vrouwenopvang 
(VO) die voortkomen uit het volgen van de richtlijnen van het RIVM in het kader van COVID-
19. Het college stelt de raad voor om de ontvangen rijksbijdrage in de decembercirculaire als 
budgetplafond te hanteren voor de meerkostenregeling 2021 Jeugdwet en Wmo exclusief 
centrumtaken BW, MO en VO. Het college stelt de raad ook voor om de rijksbijdrage in de 
aanvullende brief maart 2021 en decembercirculaire 2021 voor coronacompensatie voor de 
centrumtaken BW, MO en VO te hanteren als budgetplafond voor de uitvoering van de 
meerkostenregeling 2021 BW, MO en VO. Uitvoering vindt plaats conform de handreiking 
van de VNG en het Rijk d.d. 1 juni 2021. 
 
1352205 - Budget onderzoek Exogene factoren en onderzoeksopdracht Jeugd 
Op 5 oktober 2021 heeft het college ingestemd met de O&O-formulieren 'Onderzoek 
Exogene factoren' en 'Onderzoeksopdracht Jeugd'. Op respectievelijk 13 en 14 oktober 2021 
zijn deze O&O-formulieren goedgekeurd door de Artikel 12-inspecteur en de provincie 
Zeeland als toezichthouder. Het college stelt de raad voor de O&O goedgekeurde budgetten 
voor het onderzoek Exogene factoren en de onderzoeksopdracht Jeugd beschikbaar te 
stellen voor 2022. 
 


