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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 17 november 2020 
Vastgesteld 24 november 2020 

1255826 - Jaarverslag en jaarrekening 2019 CZW-bureau 
Het college heeft ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van het CZW-
bureau. B&W brengen beide documenten ter kennisname aan de Artikel 12-inspecteur en 
provincie Zeeland als toezichthouder. 

1255796 - Raadsvoorstel Verordening Wmo en Jeugd 2021 
Het college heeft op 15 september 2020 kennis genomen van de integrale 
ontwerpverordening Wmo en Jeugd en heeft besloten om deze ontwerpverordening ter 
inspraak te leggen. Verder is aan de Wmo-adviesraad een advies over deze verordening 
gevraagd. De adviesraad heeft positief geadviseerd over de verordening. Er zijn geen 
inspraakreacties binnen gekomen. Het college heeft ingestemd met de verordening Wmo en 
Jeugd en biedt deze in december 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. De 
Wmo-adviesraad ontvangt een antwoordbrief op hun ingediende advies. 

1255669 - Voortzetting inhuur Significant ten behoeve van het inkooptraject 
Beschermd Wonen 2021 
Afgelopen zomer is de Zeeuwse werkgroep inkoop Beschermd Wonen gestart met het 
voorbereiden van de inkoop Beschermd Wonen voor 2021 en verder. Het college heeft 
eerder besloten voor de voorbereidingsfase Significant in te huren. Het CZW bureau treedt 
op als opdrachtgever richting Significant. B&W hebben nu ingestemd met voortzetting van de 
inhuur van Significant voor het vervolgtraject tot en met het afsluiten van de contracten eind 
december 2020. Dit besluit is genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de 
Artikel12-inspecteur en de provincie Zeeland toezichthouder. 

1255586 - Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Claverveld, fase 
2 
Voor de realisering van de tweede fase van de nieuwbouwwijk Claverveld is een 
bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter 
visie gelegen en het college heeft het ongewijzigd vastgesteld. B&W bieden dit plan en het 
beeldkwaliteitsplan 'Claverveld, fase 2' ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. Het 
beeldkwaliteitsplan zal na vaststelling onderdeel uitmaken van de welstandsnota. 

1253498 - Tijdelijke inzet extra bus leerlingenvervoer ten gevolge van 
coronamaatregelen 
Van 10 juni t/m 2 juli 2020 heeft er een extra 19-persoons bus gereden op de route naar de 
Klimopschool/het Springtij. Deze extra inzet was nodig vanwege de destijds geldende 
coronarichtlijnen van het Koninklijk Nederlands Vervoer, omdat de schoolbus volgens deze 
richtlijnen te vol zat. Het college is akkoord gegaan met de inzet van deze extra bus. 
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1257138 - Ontwerpspreidingsplan locaties ondergrondse containers Ritthem, 
Hof van Berlage, Scheldekwartier en Souburg Noord 
In de gemeente Vlissingen is uitgangspunt zo veel mogelijk gebruik te maken van 
ondergrondse afvalcontainers. Het college van B&W heeft een ontwerpspreidingsplan 
vastgesteld, dat ter inzage wordt gelegd. Het gaat om drie ondergrondse containers in 
Ritthem, op verzoek van de inwoners na de afvalpilot (2018), een bij Hof van Berlage, twaalf 
in het Scheldekwartier en drie in Souburg Noord. 

1251211 - Herbenoeming lid Raad van Toezicht Mondia Scholengroep 
In artikel 11 van de statuten van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op 
Walcheren is bepaald dat het toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken in de 
stichting is opgedragen aan de Raad van Toezicht. De leden hiervan worden door de 
colleges van de gemeenten Middelburg en Vlissingen benoemd. In verband met het 
verstrijken van zijn benoemingstermijn draagt de Raad van Toezicht de heer J.A. 
Brandenbarg opnieuw voor als voorzitter met ingang van 1 oktober 2020 voor een periode 
van 4 jaar. Het betreft hier een bindende voordracht, waar het college mee instemt. 

1248214 - Bodemsanering voormalige locatie wasserij Edelweis, Paul 
Krugerstraat 310-312 
Aan Paul Krugerstraat was in het verleden de chemische wasserij Edelweis gevestigd. Door 
de bedrijfsactiviteiten is een ernstige bodemverontreiniging veroorzaakt. In 2010 is de bodem 
gesaneerd, maar doordat de verontreiniging een grotere omvang had in diepere bodemlagen 
is er een restverontreiniging achtergebleven. Ook sanering door middel van biologische 
afbraak met behulp van een koolstofbron is niet gelukt: de werking van de koolstofbron is 
gestopt zonder dat de verontreiniging voldoende is afgebroken. Het college heeft besloten 
om de bodem deels te ontgraven en de overige verontreiniging ter plaatse te saneren 
(biologische afbraak). Ook hebben B&W besloten om het woningprogramma op deze locatie 
te wijzigen. In plaats van grondgebonden woningen zullen er straks appartementen worden 
gebouwd. De inzet is om in 2020/2021 het gebied bouwrijp op te leveren. 

1247421 - Ontwerp-nota VTH beleid Zeeland - vrijgeven voor inspraak 
De bevoegde gezagen in Zeeland hebben, samen met andere stakeholders, een ontwerp-
nota VTH beleid Zeeland samengesteld (VTH= vergunningverlening, toezicht en 
handhaving). In de ontwerp-nota VTH beleid Zeeland benoemen de Zeeuwse overheden de 
uitgangspunten voor preventie, vergunningverlening, gedogen, toezicht en handhaving in 
Zeeland. De formulering van het VTH beleid maakt onderdeel uit van het uitvoerings- en 
handhavingsbeleid zoals bedoeld in artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht en verplicht is 
gesteld. De reikwijdte van de VTH-strategieën omvat de taken van de Zeeuwse overheden 
op het gebied van de omgeving: milieu, water, natuur, ruimtelijke ordening en bouwen. De 
inhoud van de ontwerp-nota sluit goed aan bij de in Vlissingen gevolgde werkwijzen en 
procedures. Inhoudelijke veranderingen doen zich niet voor. Groot voordeel van de Zeeuwse 
samenwerking is, dat alles wat nu in de praktijk gedaan wordt, gestroomlijnd, geformuleerd 
en opgeschreven is. Verouderde documenten worden hiermee herzien, vernieuwd en 
beleidsmatig verbeterd. In eventueel bezwaar of beroep staan de gemeenten hiermee 
sterker. Het college heeft ermee ingestemd dat de Regiegroep VTH beleid Zeeland voor 
deze ontwerp-nota, tezamen met alle andere bevoegde gezagen in Zeeland, de 
inspraakprocedure start met een eenduidige publicatietekst en inspraakperiode. De 
gemeenteraad ontvangt hierover een brief. 

1257581 - Budgetoverhevelingen 2020 
Elk jaar zijn er in de begroting bedragen opgenomen voor eenmalige activiteiten. Het kan 
voorkomen dat deze activiteiten aan het einde van het jaar nog niet volledig afgerond zijn, 
maar het voornemen is wel dit het volgende jaar te realiseren. Het gaat om activiteiten waar 
incidenteel geld voor beschikbaar is gesteld. De budgetoverheveling is bedoeld om deze 
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incidenteel toegekende bedragen beschikbaar te houden voor de (restant) uitvoering in 
komend begrotingsjaar. Het college zal de raad voorstellen de budgetoverhevelingen vast te 
stellen en de begroting daarop aan te passen. De budgetoverhevelingen die vallen binnen 
het sociaal domein en werk en inkomen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de 
artikel 12 inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder. 

1255566 - 2e bestuursrapportage 2020 
De 2e bestuursrapportage 2020 heeft betrekking op de eerste negen maanden van 2020. In 
de bestuursrapportage wordt teruggekeken naar deze maanden en vooruitgeblikt naar het 
einde van het jaar 2020. De ontwikkelingen in 2020 als gevolg van het coronavirus en de 
voor- en nadelen vanaf € 25.000 zijn toegelicht. Waar nodig is in deze rapportage in de 
toelichtingen de aansluiting met de begroting 2021 gemaakt. Ook geeft de rapportage de 
stand van zaken van de majeure projecten weer. Daarnaast is ook de impact van de corona 
crisis beleidsmatig en financieel meegenomen. 

Het college heeft kennisgenomen van de voortgang op collegeprojecten en besloten de raad 
voor te stellen in te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2020 met een totaal positief 
resultaat van € 1.562.365 en dit toe te voegen aan de algemene reserve. B&W stellen de 
raad voor € 1,1 mln in te zetten als bijdrage voor het tekort artikel 12 (sociaal domein) in 
2020. Ook stelt het college voor om, in tegenstelling tot het raadsbesluit 
'bestemmingsreserve centrumtaken', de loonprijsindex beschermd wonen 2020 in te zetten 
als bijdrage in het tekort artikel 12. Het college wil € 72.700,- in 2020 aframen van de 
taakstelling majeure projecten revitalisering accommodaties ten gevolge van het actualiseren 
van het jaarplan 2020. En de mutaties op de reserve revitalisering accommodaties te 
corrigeren conform het herziene jaarplan accommodaties 2020, namelijk per saldo een 
toevoeging van € 371.900 en een onttrekking van € 108.130. Tenslotte stelt het college stelt 
de raad voor het majeure project MARkaz af te sluiten. Bij dit voorstel hoort een wijziging van 
de begroting 2020. Dit besluit wordt genomen onder voorbehoud van goedkeuring van de 
provincie en de artikel 12 inspecteur. 

1252995 - Zienswijze 23 begrotingswijziging 2020 Orionis Walcheren 
Het dagelijks bestuur van GR Orionis Walcheren heeft een (tweede) begrotingswijziging 
2020 aangeboden. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn zienswijze hierop te geven. 
De belangrijkste mutaties in de voorliggende begrotingswijziging betreffen: 
• Actualisering van de Rijksvergoedingen; 
• Een positief resultaat t.a.v. de TOZO-uitvoeringskosten; 
• De voorziene uitgaven bijzondere bijstand en minimabeleid nemen toe. 
 
De nu voorliggende begrotingswijziging 2020 van Orionis resulteert in een ruim voordelig 
saldo van € 1.233.000. Per saldo ontstaat er een voordeel voor de gemeente Vlissingen van 
€ 343.121. Het college zal aan de raad voorstellen dit toe te voegen aan de algemene 
reserve van de gemeente Vlissingen. Ook stelt het college voor Rijksbijdrage Participatie uit 
de septembercirculaire 2019 in 2020 met € 336.000 af te ramen ten gunste van de algemene 
reserve van de gemeente Vlissingen. Hierbij hoort een begrotingswijziging. Dit besluit wordt 
genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en de provincie 
Zeeland als toezichthouder. 
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