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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 10 november 2020 
Vastgesteld 17 november 2020 

1253727 - Vaststelling dienstverleningsovereenkomst en jaarplan 2021 RUD-
Zeeland 
De RUD-Zeeland voert namens de gemeente Vlissingen de basistaken uit op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Wet algemene 
bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet Milieubeheer. Voor een rechtmatige 
uitvoering in 2021 is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) nodig. De DVO is ook nodig 
om na afloop van het uitvoeringsjaar tot afrekening van de dienstverlening over te kunnen 
gaan. In de DVO zijn afspraken opgenomen over onder andere relatiebeheer, kwaliteit en de 
leveringstermijnen. Het college besluit de dienstverleningsovereenkomst 2021 met de RUD-
Zeeland te sluiten. 

1204114 - Omgevingswet en adviesstelsel omgevingsvergunningen voor 
monumenten 
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. De Omgevingswet is een ingrijpende 
aanpassing in de wetgeving en uitvoering voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet 
heeft als doel om alle onderdelen van de fysieke leefomgeving met elkaar in samenhang te 
brengen. De Omgevingswet verplicht de gemeenten om het adviesstelsel over de 
rijksmonumenten opnieuw vorm te geven. In deze nota wordt daar specifiek op ingegaan. 
Concreet stelt het college in deze nota het concept van de ontwerp-instellingsverordening 
vast, waarna de monumentencommissie Vlissingen een zienswijze daarop kan geven. 

1250039 - Bestuurlijke afspraak samenwerking uitvoering BRIKS-taken Zeeland 
De provincie Zeeland is met de Zeeuwse gemeenten in overleg over de positionering van 
uitvoering van de BRIKS-taken. BRIKS = vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 
Bouwen, Reclame, Inritten, Kappen en Slopen. Aan het overleg hebben de bestuurders van 
de meest betrokken gemeenten Vlissingen, Borsele en Terneuzen deelgenomen en 
gedeputeerde Van der Velde van de provincie Zeeland. In het overleg is overeenstemming 
bereikt over de uitvoering van de BRIKS-taken. Deze uitvoering blijft bij de gemeenten. De 
gemeenten ontvangen van de provincie Zeeland een vergoeding voor de uit te voeren 
diensten. Het college stemt in en ondertekent het principe- en bestuurlijke akkoord BRIKS 
provinciale bedrijven. Na een jaar worden de afspraken geëvalueerd. 

1251915 - Vaststelling integraal Handhavings-Uitvoeringsprogramma 2021 
iHUP 2021 
Binnen de gemeente Vlissingen vindt op tal van gebied handhaving plaats. Deze handhaving 
moet aan kwaliteitseisen voldoen. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen zijn deze kwaliteitseisen voor de handhaving 
opgenomen. Op uitvoeringsniveau hoort het handhavingsbeleid jaarlijks uitgewerkt te worden 
in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is opgenomen in het bij deze nota 
gevoegde ontwerp-integraal Handhavings-Uitvoeringsprogramma 2021 (iHUP). Het college 
van B&W en de burgemeester besluiten conform, ieder voor zover het de eigen 
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bestuursbevoegdheden betreft, het integraal Handhavings-Uitvoeringsprogramma 2021 
(iHUP 2021) vast te stellen. In januari 2021 wordt de handhaving en de uitvoering over 2020 
geëvalueerd. 

1254666 - Verzoek Zeeuwse Vastgoed Lammerenburgweg III 
Op 12 juli 2018 heeft de gemeente een koop- en ontwikkelingsovereenkomst gesloten met 
Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling B.V. (ZVO) voor de realisering van koopwoningen op 8 
bouwkavels in het project Lammerenburgweg III. ZVO verzoekt het college nu om 
medewerking te verlenen aan een aanspraak op overdracht van haar rechten en plichten uit 
de koop- en ontwikkelovereenkomst van het project Lammerenburgweg III aan Bouwbedrijf 
Kambier B.V., namelijk voor het geval dat de eigenaar van ZVO zal overlijden voordat het 
project is afgerond.  
Het college is bereid om aan het vestigen van deze aanspraak medewerking te verlenen, 
mits ZVO zelf het initiatief neemt om een driepartijenovereenkomst op te stellen die na 
ondertekening door alle betrokken partijen als een addendum wordt toegevoegd aan de 
koop- en ontwikkelingsovereenkomst. 
Daarnaast verzoekt Zeeuws Vastgoed het college om indexering van de gemeentelijke 
bijdrage in de aanleg van de 3 toegangsbruggen naar de middelste bouwkavels. Op dat 
verzoek gaat het college niet in. De gemeente wordt zelf ook geconfronteerd met hogere 
kosten in dit project. 

1254566 - Koop- en ontwikkelovereenkomsten Souburg Noord fase 2 t.b.v. 
projectmatige woningbouw door AM Zeeland en Ontwikkel de Toekomst 
Het college stemt in met het sluiten van de koop- en ontwikkelovereenkomsten met AM 
Zeeland en Ontwikkel de Toekomst voor de ontwikkeling en realisatie van 52 
grondgebonden woningen (22 door AM en 30 door Ontwikkel de Toekomst) en 15 
gestapelde woningen van AM in Souburg Noord fase 2. Partijen hebben de intentie om de 
realisatie van de woningen aan te vangen in 2021 en gefaseerd uit te voeren. De raad is 
middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. 

1254985 - Bezwaarprocedure Buig def. 2020 en voorl. 2021 
Van de Staatssecretaris van SZW is de beschikking met de definitieve vaststelling van de 
gebundelde uitkering 2020 (BUIG) ontvangen. Tegen het voorlopig vastgestelde BUIG-
budget 2020 is eerder al bezwaar aangetekend. In lijn hiermee wordt nu ook tegen de 
beschikking met de definitief vastgestelde bijdrage bezwaar aangetekend.  
Tevens is de beschikking met de gebundelde uitkering PW 2021 voorlopig (BUIG) 
ontvangen. Om de ingezette lijn van bezwaar te blijven bestendigen kan met de hoogte van 
deze voorlopige bijdrage niet ingestemd worden en wordt bezwaar ingediend tegen deze 
beschikking. Dit besluit ter kennisgeving aan de inspecteur artikel 12 en de provincie 
Zeeland als toezichthouder voor te leggen. 

1250885 - Verlenging van de algemene steunmaatregelen in verband met 
corona 
Naar aanleiding van de ingrijpende coronamaatregelen van de rijksoverheid heeft de 
gemeente sinds maart 2020 diverse verzoeken om liquiditeitssteun ontvangen. Bij besluit 
van 21 april 2020 heeft het college een algemeen kader met steunmaatregelen vastgesteld, 
geldig tot 28 april 2020. In de collegevergadering van 28 april 2020 zijn die 
steunmaatregelen verlengd tot en met 22 mei 2020.  
Nu het coronavirus opnieuw de kop opsteekt en de regering steeds ingrijpendere 
maatregelen neemt om de verspreiding van het virus tegen te gaan, biedt het college 
liquiditeitssteun aan ondernemers en instellingen in Vlissingen door een deel van de in het 
voorjaar getroffen steunmaatregelen te verlengen tot het einde van dit kalenderjaar. 
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1249946 - Collegeopdracht ‘Actualisatie Visie op Dienstverlening’  
Een goede kwaliteit van de dienstverlening is onlosmakelijk verbonden met de ambities uit 
het coalitieakkoord 'Wij Vlissingen'. Zo wordt een gemeente Vlissingen gevormd waarin het 
goed wonen, werken en recreëren is en waarin iedereen mee kan doen. Daarbij ontwikkelt 
de gemeente zich tot een integrale overheid; een moderne, servicegerichte én betrouwbare 
organisatie zonder onnodige drempels en procedures. Het college van B&W is vanaf de start 
van het project betrokken. Het college is immers een duidelijke graadmeter voor de ambitie 
van de gemeente Vlissingen. Niet voor niets is dienstverlening een belangrijk onderdeel van 
het coalitieakkoord 'Wij Vlissingen'. Vooruitlopend op deze opdracht is er medio september 
2020 een Strategisch College georganiseerd. De uitkomsten worden gebruikt in de 
beschrijving van de visie. Het college besluit de collegeopdracht 'Actualisatie Visie op 
Dienstverlening' met inachtneming van de aangegeven nadere duiding van het begrip 
“uniforme dienstverlening vanuit de nieuwe visie” vast te stellen. De burgemeester is 
bestuurlijk opdrachtgever. 

1256558 - Begroting 2021 Orionis Walcheren 
Op de conceptbegroting 2021 Orionis Walcheren hebben de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten verschillende zienswijzen ingediend. Het Algemeen Bestuur van 
Orionis Walcheren (AB) heeft daarop in haar vergadering van 15 oktober 2020 de 
conceptbegroting 2021 niet goedgekeurd. 
Op uiterlijk 15 november 2020 moeten gemeenten hun begroting ingediend hebben bij het 
CBS. Dat geldt ook voor de GR Orionis Walcheren. Bij het niet tijdig aanleveren van de 
begroting treedt sanctiebeleid in werking voor de deelnemende gemeenten, waarvan de 
gevolgen groot kunnen zijn. Om nog tijdig aan de indieningsplicht van de begroting bij het 
CBS te kunnen voldoen zijn verschillende scenario's afgewogen. Dit heeft geleidt tot een 
herijking van de reeds aan de gemeenten voorgelegde begroting 2021 Orionis Walcheren, 
door hier een bezuinigingstaakstelling namens de deelnemende gemeenten in te verwerken 
van in totaal € 244.000 (aandeel gemeente Vlissingen € 129.700). De begroting 2021 Orionis 
Walcheren past financieel binnen de begroting van de gemeente Vlissingen. Gelet op de 
vereiste spoed heeft het college ingestemd met het door het dagelijks bestuur van Orionis 
Walcheren voorgestelde proces om zonder zienswijze van de gemeenteraad een positief 
besluit te nemen ten aanzien van de begroting 2021 Orionis Walcheren. Dit besluit is 
genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de provincie 
Zeeland als toezichthouder. 


	Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 10 november 2020
	1253727 - Vaststelling dienstverleningsovereenkomst en jaarplan 2021 RUD-Zeeland
	1204114 - Omgevingswet en adviesstelsel omgevingsvergunningen voor monumenten
	1250039 - Bestuurlijke afspraak samenwerking uitvoering BRIKS-taken Zeeland
	1251915 - Vaststelling integraal Handhavings-Uitvoeringsprogramma 2021 iHUP 2021
	1254666 - Verzoek Zeeuwse Vastgoed Lammerenburgweg III
	1254566 - Koop- en ontwikkelovereenkomsten Souburg Noord fase 2 t.b.v. projectmatige woningbouw door AM Zeeland en Ontwikkel de Toekomst
	1254985 - Bezwaarprocedure Buig def. 2020 en voorl. 2021
	1250885 - Verlenging van de algemene steunmaatregelen in verband met corona
	1249946 - Collegeopdracht ‘Actualisatie Visie op Dienstverlening’
	1256558 - Begroting 2021 Orionis Walcheren


