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1221591 - Naamgeving openbare ruimte  
Het college heeft besloten de nog aan te leggen wegen ten noorden van de Schroeweg in 
Oost-Souburg de namen Hof Engelenburg en Bogaert te geven. 

1235612 - Herontwikkeling woningbouw Vlissingsestraat Oost-Souburg  
VG-D Ontwikkeling Souburg B.V. heeft een plan voor herontwikkeling van de locatie 
Vlissingsestraat 41 t/m 57. De huidige bebouwing wordt gesloopt en op de locatie worden 25 
appartementen met 25 inpandige parkeerplaatsen teruggebouwd. Het plan is voor 
vooroverleg toegezonden naar verschillende instanties. Het college heeft besloten in te 
stemmen met de antwoordnota. De aanvraag omgevingsvergunning om af te wijken van het 
geldende bestemmingsplan legt het college voor aan de gemeenteraad voor de afgifte van 
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen.  
Op grond van artikel 110a Wet geluidhinder stemmen B&W in met een ontwerpbesluit 
hogere grenswaarde van 52 dB voor 13 appartementen in het bouwplan vanwege 
wegverkeerslawaai. Het college heeft vastgesteld dat het niet nodig is om een 
milieueffectrapport op te stellen. Na afgifte van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
door de raad liggen de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarde 
met bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage. 

1230633 - Warmteplan Scheldewijk 
De gemeente Vlissingen heeft zich gecommitteerd aan het gasloos ontwikkelen van 
Scheldewijk. Hiervoor heeft de gemeente zich onlangs voorgenomen -naar aanleiding van 
een Europees openbaar aanbestedingstraject- de opdracht voor de levering van warmte en 
koude in de Scheldewijk onder opschortende voorwaarden te gunnen aan Eteck.  
Conform het Bouwbesluit 2012 dient de Gemeenteraad de afspraken over de aanleg van 
een distributienet voor warmte in een bepaald gebied, de mate van energiezuinigheid en de 
bescherming van het milieu vast te leggen in een warmteplan. Het college heeft 
kennisgenomen van Warmteplan Scheldewijk en biedt het ter vaststelling aan de 
gemeenteraad aan. 

1236846 - Aanbestedingsstrategie Beschermd Wonen 2021 
De huidige contracten Beschermd Wonen lopen af per 1-1-2021 en afgelopen zomer is de 
werkgroep inkoop gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe inkoopprocedure. De stip 
op de horizon is de beweging 'van beschermd wonen naar beschermd thuis'. Om deze  
transformatie samen met de aanbieders in gang te kunnen zetten, dienen ook de 
contractafspraken aangepast te worden. B&W hebben de Aanbestedingsstrategie 
Beschermd Wonen 2021 vastgesteld en leggen deze voor aan de overige Zeeuwse 
gemeenten. B&W vragen hen mandaat om in te stemmen met het gunningsadvies en 
ondertekening van het gunningsbesluit. Het college verzoekt de burgemeesters van deze 
gemeenten om wethouder Vader volmacht te verlenen om de overeenkomsten Beschermd 
Wonen 2021 e.v. te ondertekenen namens hen. Dit besluit gaat ter kennisname naar de 
artikel 12 inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder. 
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1231579 - Implementatie digitale participatietool 
Het college van B&W heeft kennisgenomen van de stand van zaken omtrent de 
implementatie van het digitale participatieplatform binnen de gemeente Vlissingen en wil na 
twee maanden de eerste resultaten horen. 

1225635 - Aanpassing vergoeding woon-werkverkeer bij (gedeeltelijke) 
terugkeer naar kantoor 
De Rijksoverheid heeft bepaald dat een ieder vanwege het coronavirus zo veel mogelijk 
moet thuiswerken. Het college heeft besloten de vergoeding voor woon-werkverkeer, die in 
verband met het door corona verplicht thuiswerken per 1 mei 2020 is stopgezet, per 1 
oktober 2020 weer hervatten. Met dien verstande dat de vergoeding wordt gebaseerd op het 
daadwerkelijk aantal reisbewegingen, die door medewerkers maandelijks achteraf worden 
aangegeven.   
Zo lang er ook structureel thuisgewerkt moet worden in combinatie met werken op kantoor, 
handhaaft het college de vergoeding voor thuiswerken van € 25 per maand. Deze 
vergoeding is aangemerkt als vergoeding voor de voor thuiswerken noodzakelijke 
internetaansluiting, waardoor deze fiscaal onbelast mag worden vergoed. Deze besluiten 
worden als voorstel voorgelegd aan de vakbonden in het lokaal overleg. 

1232231 - Financieel technische uitgangspunten Programmabegroting 2021  
Het college heeft op 17 maart 2020 het voorstel "Startnotitie Kadernota 2021" vastgesteld 
met daarin de financieel technische uitgangspunten. De cijfers van het Centraal Economisch 
Plan 2020 zijn echter gebaseerd op economische vooruitzichten waarbij nog geen rekening 
is gehouden met de gevolgen van de coronacrisis. B&W hebben u besloten als basis voor de 
Programmabegroting 2021 uit te gaan van de cijfers van juni 2020. Ook hanteren zijn het 
uitgangspunt dat extra kosten naar aanleiding van de coronacrisis worden vergoed door het 
Rijk en derhalve verwerken zijn de rijksbijdrage voor compensatie corona budgettair neutraal 
in de begroting 2021. 
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