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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 13 oktober 2020 
Vastgesteld 27 oktober 2020 

1241416 - Toezichtinformatie Interbestuurlijk toezicht 2019/2020 
Jaarlijks dient de gemeente toezichtinformatie aan te leveren aan de Provincie Zeeland. Op 
verzoek van de provincie is de vragenlijst Toezichtinformatie Interbestuurlijk toezicht 
2019/2020 ingevuld. Het college heeft besloten in te stemmen met de ingevulde vragenlijst 
Interbestuurlijk Toezicht 2019/2020 (met bijlagen) en deze met bijbehorende 
aanbiedingsbrief aan de Provincie aan te bieden. 

1232781 - Plan van aanpak Transitievisie Warmte (TVW) 
In de op 2 juli 2020 door de raad vastgestelde RES 1.0, is een strategie vastgelegd om de 
CO2 uitstoot met 49% te reduceren in 2030 en met 95% in 2050; t.o.v. 1990. Eén van de 
belangrijkste onderdelen is de verduurzaming van de gebouwde omgeving.  
Met het plan van aanpak Transitievisie Warmte (TVW) wordt hier binnen de gebouwde 
omgeving invulling aan gegeven en wordt de energietransitie in Vlissingen vormgegeven. 
Het college heeft besloten in te stemmen met het plan van aanpak. De gemeenteraad 
ontvangt hierover een brief. 

1243633 - Verordening BIZ Centrum Vlissingen 2021-2025 
Het college stemt in met het verzoek van de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) om 
mee te werken aan het invoeren van een nieuwe Bedrijveninvesteringszone (BIZ), voor de 
periode 2021 - 2025 in het centrum van Vlissingen. Na een succesvolle tweede BIZ-periode 
wil de VOC hiermee graag doorgaan. 
De BIZ is een instrument om een fonds te vormen van en voor ondernemers, ter versterking 
van het ondernemingsklimaat in het aangewezen gebied. Het college stemt in met de inhoud 
van de uitvoeringsovereenkomst en de verordening met afspraken en legt de verordening ter 
behandeling aan de gemeenteraad voor. De out-of-pocket-kosten voor de 
informatievoorziening en draagvlakmeting komen voor rekening van de gemeente, uit het 
budget Binnenstad 2020/2021. 

1247760 - Tarieven gemeentelijke belastingen 2021 
Jaarlijks stelt de raad de tarieven voor de gemeentelijke belastingen vast in de  
belastingverordeningen. De gemeentelijke belastingen worden in 2021 in beginsel verhoogd 
met de index; te weten 1,5% met uitzondering van de lijkbezorgingsrechten, rioolheffingen en 
de afvalstoffenheffing. Het college besluit de verordeningen rioolheffingen, 
afvalstoffenheffing, hondenbelasting, precariobelasting, forensenbelasting, marktgelden, 
havengelden, lijkbezorgingsrechten en de toeristenbelasting ter vaststelling aan te bieden 
aan de raad. 

1242182 - Faciliteren huisartsen bij coronaproof uitvoeren vaccinaties 2020 
Om ook tijdens het vaccineren de coronaregels na te kunnen leven, stemt het college in met 
het faciliteren van huisartsen bij de jaarlijkse griepvaccinatie en pneumokokkenvaccinatie 
door het om niet beschikbaar stellen van gemeentelijke accommodaties en gemeentelijke 
faciliteiten (zonder kosten). Om hieraan te kunnen voldoen kan de gemeente gebruikmaken 
van bestaande voorzieningen. Er is geen extra financiële dekking nodig. 
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1243375 - Benoeming leden adviescommissie Transformatiefonds 
Het college heeft besloten, op voordracht van het CZW-bureau, de volgende personen uit te 
nodigen om zitting te nemen in de onafhankelijke adviescommissie Transformatiefonds 
ambulantisering en extramuralisering GGZ in Zeeland: mevrouw M. Velthuis (voorzitter); de 
heer F. Bordui; de heer P. Brakman; de heer P. de Doelder; de heer J. de Graaf; de heer R. 
de Ridder. 

1246283 - 2e Herziening 2020 grondexploitaties 
Voor de ruimtelijke plannen van de gemeente Vlissingen zijn grondexploitaties opgesteld. 
Conform de nota Grondbeleid 2013 worden deze grondexploitaties twee keer per jaar 
herzien. In de voorliggende 2e herziening 2020 is de voortgang van 2020 verwerkt en daar 
waar nodig het programma, de planning en de raming bijgesteld. 
Dit jaar zijn er ingrijpende maatregelen genomen om de uitbraak van het coronavirus te 
beperken. Ondanks deze beperkingen wordt er zo goed mogelijk doorgewerkt in de 
projecten en lijken de gevolgen van deze crisis voor de grondexploitaties mee te vallen. 
 
Het college heeft kennis genomen van de herziening en stelt de gemeenteraad voor om: 

 in te stemmen met de 2e herziening 2020 van de grondexploitaties; 

 het totaal aan verliesvoorziening en risicoreservering met € 0,8 mln. te verhogen van  
€ 148,2 mln. naar € 149,0 mln.; 

 het totale resultaat van deze herziening, € 0,8 mln. nadelig, ten laste te brengen van de 
algemene reserve; 

 voor de jaarschijf 2020 de programmabegroting 2020 te wijzigen conform dit inhoudelijk 
besluit; 

 de jaarschijven 2021 - 2024 op te nemen in de programmabegroting 2021. 

1239687 - Reactie op artikel 12 rapport 2019 
De gemeente Vlissingen heeft voor het jaar 2019 voor de vijfde achtereenvolgende keer een 
beroep gedaan op artikel 12 Financiële-verhoudingswet (Fvw). De door de gemeenteraad 
vastgestelde Programmabegroting 2019-2022 is niet sluitend met respectievelijke saldi van € 
4,4 miljoen negatief in 2019, € 4 miljoen negatief in 2020, € 1,2 miljoen negatief in 2021 en € 
0 in 2022. Op basis van het in het rapport gestelde wordt voorgesteld Vlissingen een 
aanvullende uitkering voor het jaar 2019 te verlenen van € 10.363.000. Indien de 
fondsbeheerders van het gemeentefonds dit advies geheel of gedeeltelijk overnemen, betreft 
het een extra aanvullende uitkering bovenop de aanvullende uitkering van € 13.286.000 over 
2019; zoals door de fondsbeheerders op 19 december 2019 besloten naar aanleiding van 
het inspectierapport 2017-2018. 
Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de voorgestelde opvolging 
van de voorschriften van de artikel 12-inspecteur en in te stemmen met de voorgestelde 
reactie op het rapport met machtiging definitieve vaststelling brief portefeuillehouder. 

1246332 - Stedenbouwkundig plan Claverveld fase 2 
Voor Claverveld fase 2 zijn 82 grondgebonden woningen voorzien; waarvan 63 projectmatig 
gebouwd en 19 gebouwd op een vrije bouwkavel. De woningen vallen in het (middel)dure en 
duurdere woonsegment op de Walcherse woningmarkt. Het stedenbouwkundig plan is het 
ruimtelijk kader voor de ontwikkeling en geeft de beoogde kwaliteit aan. De uitwerking van de 
2e fase op stedenbouwkundig niveau is gereed. Het college heeft het definitief 
stedenbouwkundig plan voor Claverveld fase 2 vastgesteld. 
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