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Vastgesteld 1 december 2020 

1258584 - Tweede bestuursrapportage 2020, inclusief derde 
begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Zeeland 
Voordat het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland vergadert heeft de 
gemeenteraad gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp 3e 
begrotingswijziging 2020. Het college adviseert de raad een positieve zienswijze te geven, 
waarbij expliciet wordt ingestemd met het aanwenden van de reserve Meldkamer ter dekking 
als gevolg van de overgang van de Zeeuwse meldkamer naar Bergen op Zoom, het 
terugdraaien van de aanwending van een deel van de reserve Vernieuwing (€ 30.000) en het 
verwachte positieve resultaat (€ 423.605) voorlopig toe te voegen aan de Algemene reserve. 
Bij de jaarrekening 2020 wordt afhankelijk van het resultaat een bestedingsvoorstel gedaan. 
 

1258465 - Planning besluitvormingstraject Visie Nollebos/Westduinpark 
Het college heeft de planning vastgesteld voor de besluitvorming rondom het integrale 
Streefbeeld Nollebos/Westduinpark. De gemeenteraad ontvangt hierover een brief. Na 
afsluiting van de inspraakperiode worden de inspraakreacties verwerkt en het advies voor 
het college geschreven. Het college behandelt dit in de tweede helft van januari 2021. Er 
wordt een aparte avond georganiseerd om voor de commissie in te spreken op 9 februari. 
Hierover volgt nog nadere informatie. Het voorstel staat op 11 februari op de agenda van de 
commissie Ruimte. Het is dan niet mogelijk om nog een keer in te spreken. De 
gemeenteraad krijgt het integrale Streefbeeld ter besluitvorming aangeboden op 11 maart 
2021. 
  

1113601 - Beleidsregels landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke opvang 
In de Wmo 2015 is de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang 
vastgelegd. Er is een mystery guest-onderzoek uitgevoerd door het Trimbos Instituut in 
opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daaruit bleek de 
beoogde landelijke toegankelijkheid in de praktijk niet goed genoeg geborgd. Het college 
heeft de beleidsregels vastgesteld conform het nieuwe model van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten. Wethouder Vader tekent het Convenant Landelijke 
Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang. 
 

1253458 - Vaststellen PFAS bodemkwaliteitskaart 
In juli 2020 heeft de raad de huidige bodemkwaliteitskaart opnieuw vastgesteld. Vanwege 
landelijke ontwikkelingen en eisen dient de bodemkwaliteitskaart te worden uitgebreid met 
PFAS-gegevens. Hierdoor worden de kosten voor grondverzet verder verlaagd en wordt er 
duidelijkheid geboden over de te hanteren toetsingsnormen. De gemeente Vlissingen heeft 
gezamenlijk met Middelburg en Veere een bodemkwaliteitskaart PFAS laten opstellen, 
inclusief toepassingsnormen. Het college publiceert een openbare kennisgeving over de 
bodemkwaliteitskaart PFAS. De gemeenteraad ontvangt een brief en krijgt twee weken de 
gelegenheid om opmerkingen en bedenkingen in te brengen. 
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