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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 6 oktober 2020 
Vastgesteld 13 oktober 2020 

1241547 - Herdenking bevrijding van Vlissingen 
Gezien het coronavirus heeft het college besloten om dit jaar geen openbare herdenking van 
de bevrijding van Vlissingen te organiseren op Uncle Beach. Wel zal een delegatie van het 
college op de geplande herdenkingsdag, 31 oktober, een krans leggen op Uncle Beach en 
ook één bij het Koopvaardijmonument. 

1241544 - Aanpak jaarwisseling 2020 – 2021 
Het college heeft besloten om deze jaarwisseling nog geen uitvoering te geven aan de motie 
van 30 april 2020, Vlissingen consumentenvuurwerk vrij. B&W willen de komende 
jaarwisseling gebruiken om ervaring op te doen met de nieuwe landelijke regelgeving 
rondom het afsteken van consumentenvuurwerk en wanneer er in de toekomst meer 
mogelijkheden komen met betrekking tot toezicht, handhaving en landelijke wetgeving, 
mogelijk overgaan tot het verbieden van consumentenvuurwerk binnen de gemeente 
Vlissingen. De gemeenteraad ontvangt hierover een brief. 

1245171 - Ontwerpbestemmingsplan Souburg-Noord, fase 2 & 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 het vaststellen van hogere grenswaarden voor 24 woningen in de 2e fase van 
Souburg Noord noodzakelijk. Ook heeft er een actualisatie van de Notitie vormvrije m.e.r.-
beoordeling 'bestemmingsplan Souburg-Noord, fase 2 & 3' plaatsgevonden op basis van 
afgeronde onderzoeken. Het college brengen het ontwerpbestemmingsplan 'Souburg-Noord, 
fase 2 & 3' in procedure en starten de zienswijzenprocedure voor zowel het 
ontwerpbestemmingsplan als het ontwerp besluit hogere grenswaarden. 

1226708 - Vernieuwen Treasurystatuut 
Om de gemeenteraad de mogelijkheid te bieden toezicht te houden op de uitvoering van het 
treasurybeleid dient elke gemeente een treasurystatuut te hebben. Het statuut van de 
gemeente dateert uit 2006 en is verouderd. Het college heeft het treasurystatuut 2020 
vastgesteld. Per 1 november 2020 vastgesteld. Het statuut uit 2006 wordt op die datum 
ingetrokken. Het bevoegdhedenbesluit dient overeenkomstig aangepast te worden. 

1239687 - Reactie op artikel 12 rapport 2019  
De gemeente Vlissingen heeft voor het jaar 2019 voor de vijfde achtereenvolgende keer een 
beroep gedaan op artikel 12 Financiële-verhoudingswet (Fvw). De door de gemeenteraad 
vastgestelde Programmabegroting 2019-2022 is niet sluitend met respectievelijke saldi van 
€ 4,4 miljoen negatief in 2019, € 4 miljoen negatief in 2020, € 1,2 miljoen negatief in 2021 en 
€ 0 in 2022. 
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Op basis van het artikel 12 rapport 2019 stelt de inspecteur voor de gemeente Vlissingen 
een aanvullende uitkering voor het jaar 2019 te verlenen van € 10.363.000. Indien de 
fondsbeheerders van het gemeentefonds dit advies geheel of gedeeltelijk overnemen betreft 
het een extra aanvullende uitkering bovenop de aanvullende uitkering van € 13.286.000 over 
2019 zoals door de fondsbeheerders d.d. 19 december 2019 besloten naar aanleiding van 
het inspectierapport 2017-2018. 
Het college biedt de voorschriften van de inspecteur en een reactie op het rapport ter 
besluitvorming aan de gemeenteraad aan. 

1248003 - Voorstellen n.a.v. richtinggevende besluiten en opdrachten Plan van 
Aanpak Artikel 12 
“Eind 2019 is op basis van een door het college vastgesteld en met de Artikel 12-inspecteur 
overeengekomen Plan van Aanpak Artikel 12, het proces in gang gezet waarbij de gemeente 
actief inzet op het terugdringen van de tekorten in het sociaal domein. In het Inspectierapport 
2019 heeft de inspecteur oplopende financiële doelen opgenomen voor de jaren 2020, 2021 
en 2022 waarmee de gemeente een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van het 
tekort. Voor de realisatie van de financiële ambitie zijn naast de grote infrastructurele 
wijzigingen in de werking van de ondersteuningsinfrastructuur, de Toegang en Orionis, ook 
aanvullende bezuinigingen nodig. Hiermee worden structurele voordelen behaald in de 
financiering van het sociaal domein. 
In de programmabegroting 2021 wordt de taakstelling opgenomen met betrekking tot de 
noodzakelijke bezuinigingen. Voor de taakstelling 2020 doet het college voorstellen aan de 
raad. Voor de uitvoering van de besluiten wordt akkoord gevraagd aan de provincie en de 
inspecteur art. 12. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/11/artikel-12-rapport-vlissingen-2019
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