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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 30 juni 2020 
Vastgesteld op 7 juli 2020  
 

1217202 - Concept verslag tripartite overleg 18 juni 2020 
Op 18 juni 2020 heeft er een tripartite overleg (tpo) tussen de gemeente, de provincie 

Zeeland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) plaats 

gevonden in het kader van het artikel 12 traject. Het college heeft kennisgenomen van het 

verslag. 

 

1212638 - Naamgeving openbare ruimte 
Het college heeft besloten over het toekennen van de openbare ruimten voor het nieuw aan 

te leggen Hof Vlugtenburg gelegen tussen de Schroeweg en A58 in Oost-Souburg. 

 

1201267 - Vervolg Streefbeeld Nollebos/ Westduinpark 
Als gevolg van de coronacrisis is de laatste werksessie voor het Streefbeeld Nollebos/ 

Westduinpark tot nader order uitgesteld. Deze werksessie stond ingepland op 11 maart 

2020. Om te voorkomen dat de planning te ver uitloopt heeft het college, met de vaststelling 

van de laatste projectverantwoording, besloten tot aanpassing van de planning zodanig dat 

een laatste werksessie met de belanghebbenden en belangstellenden 14 september 2020 

kan plaatsvinden. Hetzij in de oorspronkelijk bedoelde vorm, hetzij in een gewijzigde vorm. 

Hierbij geldt het advies om (indien mogelijk) niet voor een digitale variant te kiezen. 

 

1215138 - Verantwoording 2019 Stichting Vlissingen Binnenstad aan Zee 
Sinds maart 2019 is de Stichting Vlissingen Binnenstad aan Zee actief in de binnenstad om 

als onafhankelijk orgaan zowel voor ondernemers als voor inwoners de (economische) 

leefbaarheid van de binnenstad te vergroten c.q. aan te jagen. De visie en het actieplan 

Vlissingen, Binnenstad aan Zee vormen de leidraad. Het college stemt in met de inhoud van 

het jaarverslag en informeert de gemeenteraad over de voortgang. 

 

1212038 - Perspectief en spoorboekje Quick scan Orionis 
Een belangrijk deel van de gemeentelijke ondersteuningstaken in het brede sociaal domein 

zijn momenteel door de gemeente Vlissingen ondergebracht bij GR Orionis Walcheren. 

Besloten is tot externe doorlichting, om op de beleidsterreinen wezenlijke verbeteringen van 

efficiency en effectiviteit door te kunnen voeren en verdere optimalisatie te realiseren. Het 

onderzoek maakt onderdeel uit van het plan van aanpak artikel 12 en biedt input voor de 

Ontwikkelagenda sociaal domein die momenteel door de gemeente wordt opgesteld. 

 

Het college heeft op d.d.12-05-2020 kennis genomen van het onderzoeksrapport ‘‘Quick 

scan Orionis’’ van onderzoeksbureau Adlasz. Om de gewenste verbeteringen door te 

voeren, wordt gebruik gemaakt van een spoorboekje waarin de bevindingen zijn verwerkt. 
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1217375 - 4e Update financiële effecten coronacrisis 
Het college is door middel van een 4e update op de hoogte gebracht van mogelijke financiële 

gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente Vlissingen. 

 

1216046 - Aanbieding vooronderzoek en voorstel vervolgonderzoek 
kostenverhogende regionale factoren Zeeuwse gemeenten door Significant 
APE 
In het kader van de herverdeling van het gemeentefonds heeft Significant APE de afgelopen 

maanden een vooronderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop geografische, demografische 

en economische factoren doorwerken in de maatschappelijke opgaven waarvoor de 

Zeeuwse overheden zijn gesteld. Het rapport geeft allerlei indicaties dat de (huidige en 

voorgestelde) gemeentefondsverdeling niet voldoende rekening houdt met een aantal 

typisch Zeeuwse factoren. Er wordt ingezet op het uitvoeren van een verdiepend onderzoek, 

op basis van de aanknopingspunten hiervoor vanuit het vooronderzoek. 

 

1219192 - Bestuursakkoord "Compensatiepakket Marinierskazerne" 
Op 26 juni 2020 heeft het college besloten tot het aangaan van het “Bestuursakkoord 

Compensatiepakket Marinierskazerne”. Op 26 juni 2020 heeft de burgemeester op grond van 

dit besluit – onder voorbehoud van goedkeuring van de raad – het bestuursakkoord 

ondertekend.  

Onderdeel van dit bestuursakkoord is het advies van de heer Wientjes, genaamd “Wind in de 

zeilen” met bijlagen en de deel-onderhandelingsresultaten, vastgelegd in de fiches. Het 

college heeft de raad geadviseerd om goedkeuring te verlenen aan het bestuursakkoord. 

Na goedkeuring van de Zeeuwse contractspartijen treedt het bestuursakkoord in werking en 

zullen de compensatiemaatregelen door de gezamenlijke contractspartijen, conform de 

vastgestelde governance in het bestuursakkoord, worden uitgevoerd. 

 

1212627 - Verkoop Bedrijfsverzamelgebouw visserij Eerste 
Binnenhavenweg/Visserijkade 
Op de locatie Eerste Binnenhavenweg 14-22/Visserijkade 21-35 is een 

Bedrijfsverzamelgebouw (BVG) aanwezig dat sinds 1988 bij meerdere gebruikers in gebruik 

is. Door onder andere de in het verleden gekozen verhuurconstructie en afkoopregeling heeft 

het college besloten om de locatie voor €1 per unit te verkopen aan de huidige gebruikers, 

waardoor een duidelijke eigendomssituatie ontstaat voor de grond en de opstallen voor 

zowel de gemeente als de gebruikers. Bovendien wordt hierdoor invulling gegeven aan het 

gemeentelijk beleid om zoveel mogelijk gemeentelijk bezit af te stoten. Met de kopers is 

afgesproken dat zij het gebouw een kwaliteitsimpuls geven conform het Beeldkwaliteitsplan 

Binnenhavens. 

De door de gemeente betaalde gemeentelijke belastingen over de periode 2009-2020 zullen 

op de gebruikers worden verhaald. 


	Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 30 juni 2020
	1217202 - Concept verslag tripartite overleg 18 juni 2020
	1212638 - Naamgeving openbare ruimte
	1201267 - Vervolg Streefbeeld Nollebos/ Westduinpark
	1215138 - Verantwoording 2019 Stichting Vlissingen Binnenstad aan Zee
	1212038 - Perspectief en spoorboekje Quick scan Orionis
	1217375 - 4e Update financiële effecten coronacrisis
	1216046 - Aanbieding vooronderzoek en voorstel vervolgonderzoek kostenverhogende regionale factoren Zeeuwse gemeenten door Significant APE
	1219192 - Bestuursakkoord "Compensatiepakket Marinierskazerne"
	1212627 - Verkoop Bedrijfsverzamelgebouw visserij Eerste Binnenhavenweg/Visserijkade


