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1310559 - Raadsinformatiebrief aankoop vastgoedobject Gildeweg 31a en c 
De gemeente heeft onlangs Gildeweg 31a en c aangekocht. Daarmee ontstaat de 
mogelijkheid om in de toekomst ter plaatse van het huidige bedrijf Auto Garant een 
verbindingsweg aan te leggen tussen het bestaande bedrijventerrein Baskensburg en het te 
ontwikkelen gebied Baskensburg-West. Voor het object wordt een bedrag betaald van  
€ 875.000 kosten koper, zijnde de vraagprijs. Daarbij gaat de gemeente ervan uit dat een 
aantal lopende onderzoeken (asbestinventarisatie, bodem) geen bijzonderheden aan het 
licht brengt. Uiterlijk 1 oktober 2021 vindt de aktepassering bij de notaris plaats. De raad is 
hierover geïnformeerd. 

1309330 - Verlenging contractbeheer Beschermd Wonen tot eind 2021 
Inkoop en contractbeheer Beschermd Wonen (BW) zijn taken van de 13 Zeeuwse 
gemeenten en belegd bij het CZWbureau. De Stuurgroep CZWbureau heeft op 19 maart 
2020 het voorstel voor de aanstelling van een fulltime functionaris inkoop, contractbeheer en 
kwaliteitsbeleid BW omarmd. Op 8 december 2020 heeft het college van de 
centrumgemeente Vlissingen besloten een parttime contractbeheerder BW in te huren voor 
de eerste 20 weken in 2021. Eind 2020 is gekozen voor deze tijdelijke en parttime invulling 
omdat op dat moment nog niet duidelijk was waar deze taak het beste gepositioneerd kan 
worden en hoeveel capaciteit hiervoor structureel nodig is. Beide vragen zijn in het voorjaar 
2021 nog niet beantwoord. Gezien het belang van contractbeheer om meer grip te krijgen op 
de dienstverlening en de bijdrage aan de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding BW 
2022-2025, is verlenging van de huidige inhuur tot eind 2021 gewenst. De kosten bedragen 
hiervoor € 60.800 en worden gedekt vanuit de rijksbijdrage Beschermd Wonen 2021. Besluit 
is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland. 

1311316 - Budget Wind in de Zeilen, fiche 1D, Fysieke ontwikkeling Kenniswerf 
Met het ministerie van BZK zijn afspraken gemaakt over de uitbetaling van de toegezegde  
€ 15 miljoen voor de uitvoering van fiche 1D, Fysieke ontwikkeling Kenniswerf.  
In eerste instantie is door het ministerie van BZK € 1 mln. (incl. BTW) beschikbaar gesteld 
voor de uitvoering van fiche 1D. Onder aftrek van de afdracht aan het BTW 
compensatiefonds (€ 40.000) is € 960.000 overgemaakt aan de gemeente Vlissingen. 
Met dit besluit stelt het college een bedrag van € 400.000 beschikbaar voor planvorming 
fiche 1D, Fysieke ontwikkeling Kenniswerf. 

1309427 - Schetsontwerp Participatiebeleid en Omgevingswet 
Met een divers samengestelde werkgroep is een eerste schetsontwerp participatiebeleid en 
een participatieleidraad ontwikkeld. Dit schetsontwerp wordt gebruikt om belanghebbenden/ 
geïnteresseerden in de beleidsvoorbereiding en de raad te consulteren in de voorbereiding 
van het beleid. Vervolgens wordt de inbreng van de belanghebbenden en de raad verwerkt 
in het concept dat in de inspraak wordt gebracht. Dit teneinde het conceptbeleid in november 
2021 aan de raad ter vaststelling voor te leggen. De consultatie van de belanghebbenden 
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vindt evenals de consultatie van de raad digitaal plaats. Wij willen hiervoor breed uitnodigen 
via de BGK en website. 
In het kader van de Omgevingswet is het nieuwe participatiebeleid belangrijk. De 
Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie. Daarmee kunnen overheden namelijk op 
tijd belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen.  
De raad wordt geïnformeerd over het traject dat wordt gelopen ter voorbereiding van het 
participatiebeleid, het vervolg van de voorbereiding van de Omgevingswet op het gebied van 
het bindend advies van de raad aan het college voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
en de lijst van projecten met verplichte participatie. Daarnaast specifiek op welke momenten 
de raad hierbij betrokken wordt. 

1292845 - Plan van aanpak voorkomen en terugdringen dak- en thuisloosheid 
Eind september 2020 heeft de werkgroep Maatschappelijke Opvang het plan voor Zeeland 
ingediend in het kader van de landelijke brede aanpak dak- en thuisloosheid. In het voorjaar 
2020 is hiervoor een bedrag van € 200 mln beschikbaar gesteld. In de decembercirculaire 
2020 is bekend gemaakt dat voor de uitvoering van het Zeeuwse plan aan de 
centrumgemeente Vlissingen een eenmalige decentralisatie uitkering beschikbaar gesteld 
wordt van bijna € 2,7 mln in 2021. Op 15 april jl. heeft de raad besloten dit bedrag in te 
zetten ten behoeve van het uitvoeringsplan dak- en thuisloosheid.  
Een bedrag van € 50.000 dat onderdeel uitmaakt van deze eenmalige decentralisatie-
uitkering en exclusief bestemd is voor de gemeente Vlissingen wordt in 2021-2022 ingezet 
voor de Ontwikkelagenda sociaal domein (activiteiten gericht op het voorkomen en 
terugdringen dak- en thuisloosheid). Het uitvoeringsplan wordt in het 2e of 3e kwartaal 2021 
aan het college ter vaststelling voorgelegd. 

1290036 - Strategisch Huisvestingsplan onderwijs 
Eind 2019 is gestart met het proces om voor de gemeenten Middelburg en Vlissingen te 
komen tot een nieuw Strategisch Huisvestingspan (SHP) voor het onderwijs voor de periode 
tot en met 2039. Na een traject met overleggen met de schoolbesturen en op 12 januari 
2021 een voorlichtingsavond met de raad is de tijd nu gekomen voor het vaststellen van het 
SHP. De raad wordt voorgesteld het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs vast te stellen. 

1308890 - Concept-jaarrekening 2020 en concept-programmabegroting 2022  

Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg (SGB) 
De concept-programmabegroting 2022 wordt door het Dagelijks Bestuur (DB) van de 
Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg (SGB) voorgelegd aan de raden van de 
deelnemende gemeenten Vlissingen en Middelburg voor het indienen van eventuele 
zienswijzen. Vervolgens wordt de programmabegroting vastgesteld in de vergadering van 
het Algemeen Bestuur (AB) van de SGB op 14 juli 2021. 
De accountant heeft de controlewerkzaamheden rondom deze jaarrekening 2020 afgerond 
en een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. De jaarrekening en het voorstel tot 
resultaatsbestemming zijn door het DB van de SGB, conform de richtlijn van de VZG 
werkgroep "Aan de slag met Gemeenschappelijke regelingen", voor zienswijze aan de raden 
verzonden. Definitieve vaststelling van de jaarrekening 2020 en bestemming van het 
resultaat 2020 zal plaatsvinden in het algemeen bestuur (AB) van 14 juli 2021. 
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze in te dienen bij het AB van de 
Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg ten aanzien van de 
programmabegroting 2022, de jaarstukken 2020 en het door het dagelijks bestuur 
voorgestelde voorstel tot resultaatbestemming. 
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1308846 - Concept-jaarrekening 2020, concept-1e begrotingswijziging 2021 en  

concept-programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Zeeland 
De concept-1e begrotingswijziging 2021, de concept-programmabegroting 2022 en het 
concept-jaarverslag 2020 worden door het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio 
Zeeland (VRZ) voor het geven van een zienswijze voorgelegd aan de raad.  
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze te geven op de door het AB van de 
VRZ voorgelegde concept-1e begrotingswijziging 2021 en 
concept-programmabegroting 2022. Daarnaast wordt de VRZ verzocht om oplopende  
gemeentelijke bijdragen in de meerjarenraming 2022-2025 te voorkomen, dan wel te  
beperken. Deze doelstelling moet prioriteit krijgen in het nog op te stellen beleidsplan 2022- 
2025 en de planvorming met betrekking tot brandweerzorg 2030. Het college adviseert de  
raad ook om een positieve zienswijze te geven op het jaarverslag 2020 van de  
VRZ en de daarin opgenomen bestemming van het positieve resultaat van € 1.592.009. Na  
ontvangst en verwerking van de ontvangen zienswijzen worden de stukken definitief  
vastgesteld door het AB van de VRZ in de vergadering van 9 juli 2021. 

1308915 - GR GGD Zeeland-IJZ - 2e begrotingswijziging 2021 & 1e 
begrotingswijziging 2022 
In deze nota wordt de 2e begrotingswijziging 2021 (1e begrotingswijziging 2021 t.b.v. 
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ)) en de 1e begrotingswijziging 2022 van de 
gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland (GR GGD) voorgelegd, zodat de gemeenteraad 
in Vlissingen hierover een zienswijze kenbaar kan maken. De begrotingswijzigingen hebben 
als doel om voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor het adequaat 
uitvoeren van activiteiten door de GR GGD. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op 
het onderdeel IJZ. Het algemeen bestuur (AB) van de GR GGD besluit over de vaststelling 
van de begrotingswijzigingen op 9 juli 2021. Het college stelt de raad voor om een positieve 
zienswijze te geven ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2021 van de GR GGD. Dit 
betreft de meerkosten van incidenteel € 146.106 en structureel € 285.890 en de dekking 
daarvan via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast de verhoogde bijdrage 
2021 voor Vlissingen ad. € 54.977 te dekken met de rijksbijdrage uit de decembercirculaire 
2020 (jaarschijf 2021). Ook een positieve zienswijze te geven ten aanzien van de 1e 
begrotingswijziging 2022 betreffende de meerkosten van structureel € 147.423 en de 
dekking daarvan via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De verhoogde bijdrage 
2022 voor Vlissingen ad. € 18.761 op te nemen in de gemeentelijke begroting 2022. 
Dit besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en de  
provincie Zeeland. 

1309074 - GR GGD Zeeland - Programmabegroting 2022-2025  
In deze nota wordt de programmabegroting 2022-2025 van de gemeenschappelijke regeling  
GGD Zeeland (GR GGD) voorgelegd, zodat de gemeenteraad in Vlissingen hierover een  
zienswijze kenbaar kan maken. In de programmabegroting worden de kaders voor 2022- 
2025 geschetst en de daar bijhorende financiële implicaties. Het is tegelijkertijd een  
instrument voor gemeenten om inhoudelijk en financieel sturing te kunnen geven aan de  
activiteiten van de GR GGD. De raad wordt geadviseerd om een zienswijze in te dienen met  
daarin de taak aan de GR GGD om de VZG-richtlijn aan te houden. Daarmee wordt een  
taakstelling meegeven van € 371.000, gelijk aan het bedrag van de overschrijding van de  
VZG-richtlijn. Voor wat betreft de inkoop jeugdhulp wordt geadviseerd om akkoord te gaan 
met het gewijzigde bedrag voor de kosten jeugdzorg (€ 16.861.303) in de  
programmabegroting van de GR GGD en dat op te nemen in de gemeentelijke begroting.  
Het algemeen bestuur (AB) van de GR GGD zal besluiten over de vaststelling van de  
programmabegroting op 9 juli 2021. Dit besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door de  
Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland. 
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