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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 16 juni 2020 
Vastgesteld op 23 juni 2020 

1208110 - Afgelasten Open Monumentendag 2020 
Door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die hierop zijn genomen, zijn alle 

evenementen tot 1 september afgelast. Hoewel Open Monumentendag plaatsvindt op 12 

september (en daarmee vooralsnog niet onder deze maatregel valt), is het, gelet op de 

veiligheid, niet raadzaam om dit evenement door te laten gaan. Het college heeft daarom 

besloten om het evenement dit jaar af te gelasten. 

1206587 - Naamgeving openbare ruimten Vlissingen-Oost 
Het college heeft besloten om de ligging van de Schotlandweg, Frankrijkweg en Fort de 

Ruyterweg te wijzigen en de naamgeving van het Europapad in te trekken, zodat de 

registratie overeenkomt met de werkelijke situatie. 

1212595 - Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2019 - uitgebreid verzoek 
Over het jaar 2019 komt de gemeente Vlissingen in aanmerking voor de vangnetuitkering 

ingevolge de Participatiewet. Deze vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie 

voor tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. In de jaren 2015-

2018 werd ook een dergelijke vangnetuitkering door de gemeente Vlissingen aangevraagd 

(toegekend). 

Voor de aanvraag van de gemeente Vlissingen is over 2019 een gecumuleerd tekort van 

meer dan 7,5% van toepassing, berekend over alleen de definitief toegekende 

Rijksvergoeding voor het jaar 2019. Voor 2019 bedraagt de verwachte uitkering o.b.v. de 

vangnetregeling voor de gemeente Vlissingen € 35.395. Het verzoek voor de 

vangnetregeling 2019 wordt m.b.v. het daarvoor geldende modelaanvraagformulier 

ingediend bij de toetsingscommissie. 

1211078 - Onderzoek preventieve jeugdbescherming in Zeeland 
Bureau Van Montfoort heeft onderzoek gedaan naar de zienswijze van gemeenten over de 

inzet van het product drang of preventieve jeugdbescherming bij jeugdhulp in een vrijwillig 

kader. Deze producten worden naast andere zorg ingezet. Uit de analyse blijkt dat 

gemeenten het erover eens zijn dat het kunnen intensiveren van druk in complexe situaties 

een competentie is waarover jeugdprofessionals horen te beschikken. De gemeenten willen 

daarom de landelijke definitie van intensieve vrijwillige hulp overnemen als Zeeuwse visie: 

“Intensieve vrijwillige hulp is een proces van hulp en zorg verlenen in het vrijwillige kader van 

de jeugdzorg, waarbij de jeugdprofessional gradueel meer invloed uitoefent, meer 

verantwoordelijkheid neemt en daarmee steeds intensiever hulp en zorg verleent én 

tegelijkertijd de vrijwilligheid van de hulp garandeert.” 

Vanuit deze visie willen de gemeenten de inkoop en inzet van de producten drang of 

preventieve jeugdbescherming gaan afbouwen. Aldus wordt bijgedragen aan het 
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verminderen van het aantal zorgproducten en inzet van meer professionals voor 1 

cliëntsysteem. 

1210764 - Start planologische procedure bestemmingsplan Claverveld, tweede 
fase 
Ten behoeve van de ontwikkeling van de tweede fase van de nieuwbouwwijk Claverveld, is 

het voorontwerpbestemmingsplan 'Claverveld, tweede fase' opgesteld. Het 

voorontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 83 nieuwbouwwoningen 

planologisch mogelijk. Het college heeft ingestemd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling en 

besloten om de betreffende stukken in procedure te brengen. 

1210567 - Voorontwerp bestemmingsplan 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 variërend van appartementen tot 

vrijstaande woningen. 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. Ten 

behoeve van de toekomstige beeldkwaliteit van het plan gaat het bestemmingsplan 

vergezeld van een beeldkwaliteitsplan. 

Het college heeft ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan en het 

Beeldkwaliteitsplan en de inspraakprocedures voor beide plannen op te starten. Ook heeft 

het college ingestemd met de Notitie vormvrije milieueffectrapportage (m.e.r.)-beoordeling 

‘bestemmingsplan Souburg-Noord, fase 2 & 3’ en deze aan betrokken bestuursorganen toe 

te zenden. 

1211018 - Rechtmatigheidsverantwoording 2021 
Tot en met de jaarrekening 2020 zal de accountant een verklaring afgeven met betrekking tot 

de financiële rechtmatigheid. Vanaf 2021 komt hiervoor een rechtmatigheidsverantwoording 

van het college voor in de plaats. Om aan deze toekomstige verplichtingen te kunnen 

voldoen, heeft het college de collegeopdracht vastgesteld. 

1213192 - Schriftelijke presentatie gemeenteraad Strategisch Huisvestingsplan 
onderwijs 
In het proces om te komen tot een vastgesteld Strategisch Huisvestingsplan (SHP) onderwijs 

is voorzien om tussentijds de gemeenteraden van Vlissingen en Middelburg te informeren. 

Vanwege COVID-19 kon de geplande presentatie op 19 maart jl. geen doorgang vinden. In 

plaats daarvan is de presentatie nu voorzien van extra aanvullende schriftelijke toelichting. 

De raadsleden worden uitgenodigd hierop schriftelijk te reageren of vragen te stellen die op 

dezelfde wijze zullen worden beantwoord. 

1210985 - Start proces Citymarketing gemeente Vlissingen 
Het voorstel is, zoals opgenomen in het coalitieakkoord en de programmabegroting 2020, te 

starten met een participatietraject om te komen tot een gedragen werkwijze van 

citymarketing in de gemeente Vlissingen. 

Dit proces zal worden afgestemd met het traject voor de strategische visie zodat zoveel als 

mogelijk wordt voorkomen dat er een dubbele uitvraag plaats vindt. De uiteindelijke 

werkwijze en de processtappen die daarop betrekking hebben zullen na vaststelling van de 

strategische visie worden gerealiseerd. 
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1210249 - College-opdracht Visie Arsenaalgebied 
Het Arsenaalgebied heeft een eeuwenlange historie in Vlissingen en herbergt verschillende 

stedelijke functies op het gebied van wonen, cultuurhistorie en toerisme/recreatie. 

Het gebied vraagt om een nieuwe toekomst: de openbare ruimte is gedateerd, de aanwezige 

ondernemers zoeken een toekomstbestendige exploitatie voor hun vastgoed en fiets- en 

wandelroutes dienen beter ontsloten te worden. Ook maken grote delen van het gebied 

onderdeel uit van de primaire waterkering die in 2020 wordt getoetst. De gemeente 

Vlissingen wil daarom een nieuwe visie opstellen voor het Arsenaalgebied. 

Het college heeft de college-opdracht Visie Arsenaalgebied vastgesteld. 

1211479 - Vrijgeven investeringskrediet nieuw zaaksysteem en applicatie voor 
parkeervergunningen 
Er lopen momenteel twee (aanbestedings)procedures: voor een nieuw zaaksysteem en voor 

een applicatie voor parkeervergunningen. Ten behoeve van beide trajecten is een 

investeringskrediet gereserveerd van € 250.000. Het college heeft besloten om dit krediet vrij 

te geven. 

1213806 - Verzoek overdragen rechten en verplichtingen ontwikkeling Hof van 
Berlage 
Op 8 januari 2019 is tussen de gemeente en Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling B.V. (ZVO 

BV) een anterieure overeenkomst gesloten inzake de ontwikkeling van Hof van Berlage aan 

de Koudekerkseweg / Berlagestraat. Recentelijk is een verzoek ontvangen van ZVO BV, 

waarin verzocht wordt om de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te mogen 

dragen aan Bouwgroep Peters Participaties B.V. (BGPP BV). Het college heeft hiermee 

ingestemd. 
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