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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 9 juni 2020 
Vastgesteld op 16 juni 2020 

1209996 - Wind op Zee IJmuiden Ver Alpha - Integrale Effecten Analyse 
Deze nota is een vervolg op een eerdere nota inzake het project Wind op Zee IJmuiden Ver 
Alpha en beschrijft het proces rond een inmiddels opgestelde Integrale Effecten Analyse en 
milieueffectrapportage (MER) fase 1. Vanaf 12 juni 2020 liggen deze documenten, samen 
met een participatieplan, voor een ieder digitaal ter inzage. Het derde kwartaal 2020 wordt 
gebruikt om alle reacties te verzamelen en de betrokken overheden worden verzocht te 
komen tot een integraal regioadvies, ten behoeve van de keuze van een 
voorkeursalternatief. 

1208120 - Leges en verleende pré-corona evenementenvergunningen 

Op basis van de Evenementenkalender 2020 hebben 3 organisatoren voorbereidingen 
getroffen en vergunningen aangevraagd voor activiteiten en evenementen die ná de corona-
lockdown gehouden zouden worden. Het gaat om 3 evenementenvergunningen en 2 
ontheffingen sluitingstijd. Deze activiteiten zijn als gevolg van de lockdown vanaf 12 maart 
2020 verboden en daarom geannuleerd. De aanvragers hebben deze lockdown niet kunnen 
voorzien. Het college heeft besloten om de vergunningen/ontheffingen in te trekken, dan wel 
om af te zien van de invordering van leges en precario. 

1209565 - Verzoek Kasteelstraat 121-123 
De eigenaar van Kasteelstraat 121-123 heeft voorgesteld om zijn woning te splitsen om te 
voldoen aan de beleidsmatige wens om de bestemming wonen in zijn pand te realiseren. 
Door de in 2017 gewijzigde bestemming van zijn pand is de eigenaar in de mogelijkheid een 
planschadetraject te doorlopen. Het college heeft besloten niet in te stemmen met het 
voorstel van de eigenaar om de benedenwoning te splitsen tot 2 zelfstandige woningen, 
omdat er beleidsmatig geen ruimte is om in te gaan op het verzoek van de eigenaar van 
Kasteelstraat 121-123 om te splitsen.  
Er geldt namelijk een aanwijzigingsbesluit o.b.v. de Huisvestingsverordening. Dit besluit staat 
splitsing en omzetting van woningen niet toe. Daarnaast wordt het toegestane percentage 
splitsing/omzetting in de Kasteelstraat al overschreden. Ook toepassing van de 
hardheidsclausule is in dit geval niet aan de orde. 

1208372 - Ledenraadpleging VNG in verband met uitstel van de ALV 
In verband met de coronacrisis heeft het bestuur van de VNG de algemene 
ledenvergadering voorlopig uitgesteld tot medio september. In verband met de continuïteit 
van enkele activiteiten is er nu wel een ledenraadpleging. Belangrijke punten zijn het 
vaststellen van de contributie, de gezamenlijke uitvoering en het benoemen van personen in 
commissies. Vlissingen gaat akkoord met de voorstellen van de ledenraadpleging met 
uitzondering van de resolutie norm voor opdrachtgeverschap. Dit heeft betrekking op het 
vraagstuk van ‘de regiegemeente’. Aan welke normen moet goed opdrachtgeverschap (in 
het sociale domein) voldoen. 
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1210457 - Transformatiefonds ambulantisering en extramuralisering GGZ in 
Zeeland 
De gemeenten in Zeeland zijn bezig met de inhoudelijke doorontwikkeling van de 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Zeeland. Door de ondertekening van het 
Hoofdlijnenakkoord GGZ door de VNG namens de gemeenten in Nederland wordt er 
structureel extra budget toegevoegd aan de integratie-uitkering beschermd wonen die 
centrumgemeente Vlissingen van het Rijk ontvangt.  
Voorgesteld wordt van deze (extra) 
middelen een transformatiefonds te vormen voor de 13 gemeenten in Zeeland ten behoeve 
van de inhoudelijke doorontwikkeling van beschermd wonen en de maatschappelijke opvang 
ter uitwerking van de hierboven genoemde meerjarenagenda ‘Opvang en Bescherming’ en 
de versnellingsagenda ‘Bescherming en Opvang in Zeeland’. 

1209331 - Verkoop kanonnen 
Een particuliere koper heeft zich gemeld voor 2 kanonnen die liggen opgeslagen in de 

Machinefabriek. De kanonnen zijn niet zeldzaam en hebben geen significante historische 
waarde. Het college heeft besloten de kanonnen te verkopen voor € 7000,-. 

1210583 - Concept-verslag tripartiet overleg 14 mei 2020 en brief GS inzake 
begrotingswijzigingen 2019 en begroting 2020  
Op 14 mei 2020 heeft er een tripartiet overleg (tpo) tussen de gemeente, de provincie 
Zeeland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) plaats 
gevonden in het kader van het artikel 12 traject. Het concept verslag wordt ter kennisname 
aan het college gebracht. Op 12 mei 2020 heeft GS van de provincie Zeeland een brief aan 
de gemeenteraad verstuurd inzake het financieel toezicht 2019 en 2020. Deze brief wordt ter 
kennisgeving aangeboden. 

1200005 - Voorjaarsnota 2021 
Normaliter komen we nu met de kadernota. We noemen die, vanwege de andere insteek, 

voorjaarsnota. De voorjaarsnota 2021 is omgeven door vele onzekerheden op financieel 

gebied aan zowel de lasten- als opbrengstenzijde. Hierom kiezen we dit jaar voor een 

voorjaarsnota met een hoger abstractieniveau aangezien naar verwachting een aantal 

ontwikkelingen grote invloed hebben op de uiteindelijke Programmabegroting 2021. 

Definitieve keuzes worden derhalve gemaakt bij de Programmabegroting 2021. Wel hebben 

we richtinggevende kaders opgesteld die toegepast kunnen worden bij het opstellen van de 

Programmabegroting 2021. 

Bij de voorjaarsnota kiest de gemeenteraad de nieuwe onderwerpen met een strategisch 

belang en majeur karakter die de uitgebreide procedure doorlopen. Voor het jaar 2021 wordt 

voorgesteld om de volgende onderwerpen te kiezen: 

i. Klimaat- en energietransitie. 

ii. Omgevingsvisie. 

Met betrekking tot de OZB scenario’s heeft het onze voorkeur om de verhouding tussen de 
OZB tarieven woning en niet-woning in stand te houden en de tarieven voor niet-woningen 
niet te verlagen, om zo niet de lastendruk bij de inwoners te leggen. Daarnaast stellen we 
voor om de OZB en overige belastingen voor 2021 te verhogen met de reguliere indexatie. 

1205308 - Concept Jaarstukken 2019 
De concept-jaarrekening 2019 wordt ter kennisname aan het college aangeboden. 

Momenteel is de accountant nog bezig met de controle van de jaarrekening 2019. De 

belangrijkste openstaande onderdelen zijn het Sociaal Domein (hier wordt nog gewacht op 

de definitieve jaarrekeningen van GGD en CZW en op de verklaringen inzake Porthos) en de 

grondexploitaties. 
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Op basis van de concept-jaarrekening 2019 bedraagt het gerealiseerde resultaat over het 

verslagjaar € 41,4 mln. positief. Dit betreft voornamelijk het resultaat op de grondexploitaties 

en de extra bijdrage vanuit het gemeentefonds. De voorlopige stand van de algemene 

reserve bedraagt na positief besluit op de resultaatbestemming € 70,3 mln. negatief. 

De definitieve jaarrekening 2019 met accountantsverklaring moet bij het CBS en de 
Provincie worden ingediend. 

1210806 - 1e Bestuursrapportage 2020 
De 1e bestuursrapportage 2020 heeft betrekking op de eerste vier maanden van 2020. In de 

bestuursrapportage wordt teruggekeken naar deze maanden en waar mogelijk vooruitgeblikt 
naar de rest van het jaar. De voor- en nadelen > € 25.000 worden toegelicht. De structurele 
voor- en nadelen worden meegenomen in het traject van de programmabegroting 2021-
2024. Ook wordt in deze rapportage de stand van zaken van de majeure projecten 
weergegeven.  
Voor het college is de voortgangsrapportage collegeprojecten ter kennisname bijgevoegd. 
Daarnaast is in deze rapportage ook de impact van de corona crisis beleidsmatig en 
financieel meegenomen. Voor wat betreft de financiële impact is de aansluiting gezocht met 
de tweewekelijkse rapportage die het college krijgt vanuit de werkgroep Corona extern. 

1210510 - 3e Update financiële effecten corona crisis 
Het college wordt twee wekelijks op de hoogte gebracht van mogelijke financiële gevolgen 
van de corona crisis voor de gemeente Vlissingen. 

1205157 - Jaarrekening 2019 Holding Zeeuwse Visveiling B.V. 
Op 3 juni 2020 vindt een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Holding 

Zeeuwse Visveilingen BV (HZV) plaats. Op de agenda staan jaarverslagen en –rekeningen, 

verlening van décharge en de resultaatbestemming, in relatie tot het boekjaar 2019. De 

ontwikkeling van het resultaat van de visveilingen is, zoals bekend, niet positief en sluit in 

totaal met een negatief resultaat van afgerond negatief € 193.000 (2018: afgerond positief € 

266.000). 
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