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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 27 oktober 2020 
Vastgesteld 3 november 2020 

1245340 - Overzicht verstrekte subsidies 2020 
50 Plus heeft een motie ingediend waarin wordt gevraagd om een actueel overzicht van de 
verstrekte subsidies aan de instellingen, die te allen tijde inzichtelijk is voor alle inwoners van 
Vlissingen. Het college heeft besloten jaarlijks het overzicht van de verleende subsidies en 
subsidievoorwaarden te publiceren op de website van de gemeente en deze te verstrekken 
aan de raad, beginnend met 2020. Vanaf 2021 wordt jaarlijks een overzicht gepubliceerd van 
de vastgestelde subsidies. 

1248221 - Toeristische visie van de gemeente Vlissingen 2030; Stedelijk 
toerisme op de grens van land en water. 
Het concept van de Toeristische visie heeft ter inzage gelegen. Het college van B&W heeft 
het inspraakschrift vastgesteld. De gevolgde inspraakprocedure geeft aanleiding tot enkele 
aanvullingen op het concept. Zo is de leefbaarheid voor de inwoners van Vlissingen specifiek 
benoemd en zal er ruimte zijn voor experimenten en innovaties. Het college legt het 
aangepaste concept ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. Door de visie vast te 
stellen is er een kader, waarbinnen een uitvoeringsagenda 2021-2024 door het college van 
B&W kan worden vastgesteld om de gestelde doelen te bereiken. 

1247773 - Bezwaar omgevingsvergunning - bezwaar inzage documenten  
Er zijn bezwaren ingediend tegen een als ontwerp gepubliceerde omgevingsvergunning en 
de afwijzing van een per email ingediende aanvraag tot inzage van documenten. De 
Commissie bezwaarschriften Vlissingen heeft geadviseerd de bezwaarmaker in beide 
bezwaren niet ontvankelijk te verklaren. Het college heeft besloten deze adviezen over te 
nemen. 

1217811 - Naamgeving openbare ruimte terrein Europaweg Zuid in Ritthem 
(Vlissingen-Oost) 
Het college heeft op het terrein bij de Europaweg Zuid in Ritthem (Vlissingen-Oost) twee 
straatnamen toegekend: Cyprusweg en Maltaweg. 

1241157 - Verlenging Zeeuws Heldenfonds 
De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) heeft gevraagd om een financiële bijdrage te 
leveren aan de verlenging het Zeeuwse Heldenfonds (een onderdeel van het Oranjefonds). 
Alle Zeeuwse gemeenten is gevraagd naar rato van inwoneraantal bij te dragen. Het college 
van B&W heeft besloten een bijdrage te leveren van € 5.783,94. De provincie zal € 75.000,- 
bijdragen. Het totaal wordt door het Oranjefonds verdubbeld, waardoor er (opnieuw) een 
fonds ontstaat van € 250.000. Na instemming door alle gemeenten zal mevrouw mr. M.M.D. 
Vermue-Vermue, voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, onder mandaat de 
overeenkomst aangaan. Het college verzoekt via de VZG bij de Provincie aan te dringen op 
goede communicatie over het fonds. 
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1248540 - Notitie Preventie Zeeland 
Het college heeft de notitie Preventie Zeeland vastgesteld. Deze notitie omvat een 
basispakket aan preventieve maatregelen voor het sociaal domein in de regio Zeeland met 
per thema een ambitie. De invulling van de ambities vindt lokaal plaats. In Vlissingen gebeurt 
dat op basis van het Plan van Aanpak Artikel 12 en het Meerjaren Uitvoeringsprogramma. 
Uitgangspunt vormt de Ontwikkelagenda Sociaal Domein. De gemeenteraad heeft hierover 
een brief ontvangen. 

1241996 - Jaarverslag en jaarrekening 2019 Mondia Scholengroep 
De Raad van Toezicht van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren 
(Mondia Scholengroep) heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2019 goedgekeurd en aan 
de gemeente aangeboden. De jaarrekening is voorzien van een goedgekeurde 
controleverklaring. Het college heeft beide stukken voor kennisgeving aangenomen. 

1244594 - Aansluiting bij het landelijke actieprogramma 'Weer Thuis' 
Het Actieprogramma 'Weer Thuis' is een samenwerkingsverband van Aedes, VNG, Federatie 
Opvang, RIBW Alliantie, GGZ Nederland en het Leger des Heils. Aan de hand van dit 
programma maken de gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders (de drie 
sleutelpartijen) in de deelnemende regio's afspraken over het aantal te reserveren woningen, 
de spreiding ervan en de begeleiding die nodig is. Doel is het gezamenlijk creëren van een 
goede basis zodat een cliënt bij uitstroom uit beschermd wonen (BW) of de maatschappelijk 
opvang (MO) zijn plek terugvindt in de samenleving. De landelijk projectleider heeft 
aangegeven dat de gemeente Vlissingen lokaal kan starten zodra één corporatie en één 
zorgpartij aansluiten. Emergis en l'escaut hebben positief gereageerd. Het college van B&W 
heeft besloten aan te sluiten en vervolgens gemeenten Middelburg en Veere uit te nodigen 
aan te sluiten op het convenant dat eerst voor Vlissingen opgesteld wordt. Dit besluit is 
genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de Provincie 
Zeeland als toezichthouder. 

1245915 - Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2021-2026 Regio Walcheren 
Schoolbesturen, die in aanmerking willen komen voor bekostiging door het Rijk, zijn op basis 
van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) eens in de vijf jaar verplicht een Regionaal 
Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) in te dienen. Het RPO is bedoeld om een gezamenlijke 
afstemming tot stand te brengen tussen schoolbesturen in de regio zonder dat voor elke 
afzonderlijke aanvraag goedkeuring van de minister nodig is. Voor Walcheren betekent dit 
dat voor de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2026 een nieuwe aanvraag RPO vóór 
1 november 2020 moet worden ingediend bij het ministerie van OCW. Daartoe is vooraf op 
overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeente vereist met oog op de gevolgen 
van het RPO voor onderwijshuisvesting. B&W hebben kennisgenomen van het concept-plan 
en besloten dat het geen gevolgen heeft voor de onderwijshuisvesting. De betrokken 
schoolbesturen zijn hierover voor 1 november 2020 geïnformeerd. 

1249929 - Vrijgeven inspraakdocument Targets Ontwikkelagenda Sociaal 
Domein 
Op 8 juli 2020 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelagenda Sociaal Domein vastgesteld tot 
en met het hoofdstuk 'Doelstellingen'. Hiermee heeft de raad kaders vastgesteld voor een 
toekomstbestendig en betaalbaar sociaal domein. De doelstellingen uit de Ontwikkelagenda 
zijn inmiddels vertaald in concept-targets: concrete, meetbare doelen die we in het eerste 
Uitvoeringsprogramma (2021-2022) willen realiseren. Het college heeft besloten het 
concepthoofdstuk 'Targets' van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein vrij te geven voor 
inspraak. Gelet op de urgentie van het Plan van Aanpak Artikel 12 en de geplande 
besluitvorming in de gemeenteraad van januari 2021, is de de inspraakperiode terug 
gebracht tot vijf weken. 
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