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1251618 - Ophoging voorschot Zeeuwse Gronden 2020 in verband met nieuwe 
vestiging in Koudekerke 
In april 2020 heeft Zeeuwse Gronden een nieuwe vestiging geopend in Koudekerke. Deze 
woonlocatie bestaat uit 15 appartementen en biedt zorg aan inwoners met een psychische 
kwetsbaarheid. Eerder is reeds toegezegd dat de plaatsen in deze nieuwe locatie vanaf de 
opening aanvullend gefinancierd zullen worden.  
Deze ophoging van het voorschot Zeeuwse Gronden 2020 moet met een besluit van de 
centrumgemeente Vlissingen bekrachtigd worden. Het college van B&W heeft ingestemd 
met de aanvullende bevoorschotting ad € 464.117 aan Zeeuwse Gronden voor 2020. Dit 
besluit is genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en de 
Provincie Zeeland als toezichthouder. 

1251942 - Stedenbouwkundig plan Souburg-Noord fase 2 
De laatste woningen van Souburg-Noord fase 1 worden momenteel gebouwd. Voor fase 2 
zijn 68 grondgebonden woningen voorzien, waarvan 52 projectmatig gebouwd en16 
gebouwd op een vrije bouwkavel, alsmede 15 gestapelde woningen in één 
appartementengebouw. De woningen vallen in het middeldure en duurdere woonsegment op 
de Walcherse woningmarkt. Het stedenbouwkundig plan is het ruimtelijk kader voor de 
ontwikkeling en geeft de beoogde kwaliteit aan.  
Het college heeft het stedenbouwkundig plan voor Souburg-Noord fase 2 vastgesteld. 
Centraal staat het dorps karakter en het wonen in diversiteit. De bestaande groenstructuur 
blijft behouden en door deze te versterken wordt het woongebied verbonden met het 
landschap. Het plan biedt een drietal onderscheidende, groene woonsferen: de waterlinie, de 
landerijen en de binnenplaats. 

1247254 / 1247539 - Resultaten Burgerpeiling en Ondernemerspeiling 2019 
Gemeente Vlissingen 
De Burgerpeiling en Ondernemerspeiling bieden waardevolle informatie over hoe inwoners 
en ondernemers van de gemeente Vlissingen de ondersteuning en dienstverlening van de 
gemeente ervaren.  
Onafhankelijk onderzoeksbureau Het PON voerde beide peilingen uit. In totaal werkten 
1.652 inwoners en bijna 200 ondernemers mee aan de onderzoeken. B&W informeren de 
gemeenteraad per brief over de uitkomsten op hoofdlijnen van de Burgerpeiling en de 
Ondernemerspeiling. 

1246313 - 2e Herziening 2020 grondexploitaties 
Voor de ruimtelijke plannen van de gemeente Vlissingen zijn grondexploitaties opgesteld. 
Conform de nota Grondbeleid 2013 worden deze grondexploitaties twee keer per jaar 
herzien. In de 2e herziening 2020 is de voortgang van 2020 verwerkt en daar waar nodig het 
programma, de planning en de raming bijgesteld. Dit jaar zijn er ingrijpende maatregelen 
genomen om de uitbraak van het coronavirus te beperken.  
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Ondanks deze beperkingen wordt er zo goed mogelijk doorgewerkt in de projecten en lijken 
de gevolgen van deze crisis voor de grondexploitaties mee te vallen. B&W zullen aan de 
raad voorstellen in te stemmen met de 2e herziening 2020 van de grondexploitaties. Het 
resultaat van deze herziening bedraagt € 0,8 mln. nadelig. Dit wordt ten laste gebracht van 
de algemene reserve. Dit besluit wordt verwerkt in de programmabegroting. 

1247548 - Programmabegroting 2021 
De Programmabegroting 2021 is in onzekere tijden tot stand gekomen. Ondanks de 
onzekerheden die er op sommige vlakken zijn en de beperkte middelen die we hebben om 
onze ambities te realiseren, willen wij er samen met inwoners, ondernemers, bedrijven en 
instellingen hard aan werken om de gemeente Vlissingen een aantrekkelijke gemeente te 
laten zijn en blijven.  
Het college wil de raad voorstellen om een bestemmingsreserve te vormen voor het 
compensatiepakket "Wind in de Zeilen". Op basis van fiche 1A 'Vergoeden gemaakte kosten' 
ontvangt de gemeente Vlissingen € 7,3 miljoen voor gemaakte kosten en gederfde 
inkomsten. Voorgesteld wordt om deze vergoeding met aftrek van de gemaakte kosten toe te 
voegen aan de bestemmingsreserve Wind in de Zeilen. Het college biedt de 
Programmabegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022 – 2024 ter besluitvorming aan de 
gemeenteraad aan. 
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