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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 22 en 29 september 2020 
Vastgesteld 6 oktober 2020 

1235137 - Concept - tweede begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Zeeland 
De concept-tweede begrotingswijziging 2020 wordt door het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio Zeeland (hierna: VRZ) voor het geven van een zienswijze voorgelegd aan 
de raad. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur de eerste bestuursrapportage 2020, 
behorend bij de tweede begrotingswijziging 2020, en de vastgestelde programmabegroting 
2021 ter informatie aangeboden aan uw college en de raad.  
Tevens is ter informatie een overzicht bijgevoegd van de zienswijzen van de raden van de 
deelnemende gemeenten op de programmabegroting 2021, de jaarrekening 2019 en de 
eerste begrotingswijziging 2020, aangevuld met de reactie van de VRZ op de ontvangen 
zienswijzen. Het college adviseert de raad een positieve zienswijze te geven op de 
voorgelegde tweede begrotingswijziging 2020.  
 

1204095 - Beheersovereenkomst en meerjarensubsidie muZEEum 
Het muZEEum bewaart, beheert en presenteert voor de gemeente Vlissingen de 
kerncollecties historische en beeldende kunst. Hiervoor ontvangt het muZEEum een  
jaarsubsidie.  
Om het muZEEum voor de toekomst meer zekerheid te bieden t.a.v. de ontvangen subsidies 
van de gemeente heeft het college besloten de jaarsubsidie om te zetten in een 
meerjarensubsidie met ingang van 2021. Hiervoor wordt een beheersovereenkomst 
afgesloten met de Stichting Maritiem Museum Zeeland. .  
 

1240034 - Administratieve wijziging in de technische inrichting van de 
basisregistratie personen 
B&W hebben besloten om Vlissingen als gemeentedeel op te nemen in de technische 
inrichting van de basisregistratie personen (BRP). Het betreft een administratieve, 
technische wijziging op de persoonslijsten van circa 33.000 inwoners in onze gemeentelijke 
bevolkingsregistratie. De inwoners zullen geen hinder ondervinden van deze administratieve 
wijziging.  
 

1236634 - Voordracht herbenoeming lid Raad van Toezicht Mondia 
Scholengroep 
De Raad van Toezicht van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, 
bevoegd gezag van de Mondia Scholengroep, heeft de heer J.S. Vrolijk opnieuw 
voorgedragen in verband met een benoeming als lid van de Raad van Toezicht. Op grond 
van de statuten dienen de colleges van de gemeenten Middelburg en Vlissingen de leden 
van de Raad van Toezicht te benoemen. De herbenoeming vindt plaats met terugwerkende 
kracht van 1 augustus 2020 en geldt voor een periode van vier jaar. Het college heeft met de 
benoeming ingestemd. 
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1242229 - Raad informeren over biedingen 2021 van corporaties 
De gemeente heeft samen met de corporaties l'escaut, Zeeuwland en de huurdersorganisaties 
'huurdersvereniging l'escaut' en 'stichting Huurdersbelangen Zeeuwland' afspraken gemaakt 
over de totstandkoming van de biedingen op het volkshuisvestelijk beleid. Door COVID-19 heeft 
de dialoog met de gemeenteraad dit jaar niet plaatsgevonden. Daarom wordt de raad per brief 
geïnformeerd over de biedingen 2021 en om een reactie gevraagd. 
 

1239753 - Jaarverantwoording Toezicht Kinderopvang 2019 
Het college van B&W stelt jaarlijks een verslag vast van alle toezicht- en handhavingstaken 
die de gemeente in het voorafgaande jaar ter uitvoering van de Wet kinderopvang heeft 
verricht. Het verslag is uiteindelijk bedoeld als verantwoording aan de Minister van OC&W. 
Uit de analyse van de aan het verslag ten grondslag liggende gegevens blijkt dat het toezicht 
op de kwaliteit van de kinderopvang, inclusief het handhaven op door de GGD gesignaleerde 
tekortkomingen, aan de wettelijk gestelde eisen voldoet. B&W hebben de 
Jaarverantwoording toezicht Kinderopvang 2019 met de daarin gegeven toelichting 
vastgesteld. Het verslag wordt met een raadsinformatiebrief ter kennisname naar de 
gemeenteraad gestuurd.  
 

1238992 – Concept-visie Stationsgebied Vlissingen 2025 vrijgeven voor 
inspraak 
Het college van B&W van de gemeente Vlissingen heeft de conceptvisie Stationsgebied 
Vlissingen 2025 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De inspraakprocedure loopt tot 11 
november 2020. In deze inspraakperiode wordt een moment georganiseerd voor een kleine 
groep betrokken stakeholders (met inachtneming van de coronamaatregelen).  
Na de inspraakperiode krijgt het college een vervolgadvies aangeboden, waarbij de concept-
visie de opmaat is naar een vervolg opdracht tot het vaststellen van een strategische 
gebiedsinrichting in relatie tot de planvorming wind in de zeilen. De gemeenteraad wordt per 
brief geïnformeerd over dit collegebesluit.  
 

1242633 - Voorstellen n.a.v. richtinggevende besluiten en opdrachten Plan van 
Aanpak Artikel 12 
Eind 2019 is, op basis van een door het college vastgesteld en met de Artikel 12-inspecteur 
overeengekomen Plan van Aanpak Artikel 12, het proces in gang gezet waarbij de gemeente 
actief inzet op het terugdringen van de tekorten in het sociaal domein. In het Inspectierapport 
2019 heeft de inspecteur oplopende financiële doelen opgenomen voor de jaren 2020, 2021 
en 2022 waarmee de gemeente een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van het 
tekort. Voor de realisatie van de taakstelling zijn grote infrastructurele wijzigingen nodig in de 
werking van de ondersteuningsinfrastructuur, de toegang en Orionis Walcheren. Hiermee 
worden structurele voordelen behaald in de financiering van het sociaal domein. 
 
Het college heeft kennis genomen van de inventarisatie "Overzicht en financiële 
verantwoording van de (te realiseren) acties/quick wins 2020 en verder" en van de conclusie 
dat er geen directe of meetbare financiële resultaten kunnen worden opgeleverd. Het college 
wenst nader geïnformeerd te worden m.b.t. effecten van Model Heerlen als alternatieve 
denkrichting ten opzichte van model Utrecht. Het college informeert de raad middels een 
brief waarbij de inventarisatie als denkrichtingen voor het realiseren van de beoogde 
besparingen wordt gepresenteerd. 
 

1241447 - Duurzaamheidsscan Vesta Terminals Vlissingen 
De provincie Zeeland heeft een subsidiemogelijkheid geopend om bij bedrijven op 
bedrijventerreinen een duurzaamheidsscan uit te laten voeren, om daarmee de bedrijven te 
stimuleren duurzaam te investeren in hun eigen vastgoed. De provincie Zeeland subsidieert 
50 procent van de totale kosten. Het bedrijf Vesta Terminals Vlissingen heeft via het bedrijf 
BRO de gemeente Vlissingen verzocht een aanvraag voor deze subsidie, voor een project 
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van maximaal € 23.150, bij de provincie Zeeland in te willen dienen.  
Het college besluit mee te werken aan het verzoek van Vesta Terminals Vlissingen door als 
penvoerder een subsidieaanvraag van maximaal € 11.575 in te dienen bij de provincie 
Zeeland ten behoeve van een duurzaamheidsscan bij Vesta. Het college zal dat 
subsidiebedrag gebruiken om de uitvoerders van de duurzaamheidsscan bij Vesta Terminals 
Zeeland te betalen. 
 

1240817 - Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) 2021 
Gemeente Vlissingen neemt deel aan de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG). 
Inwoners uit de gemeente Vlissingen met een minimuminkomen kunnen deelnemen aan de 
collectieve zorgverzekering die bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende 
verzekering. De gemeente draagt financieel bij aan de maandelijkse premie van de 
aanvullende verzekeringen die de gemeente met CZ is overeengekomen.  
Elk jaar stelt het college de keuzes die voor de CZG gemaakt worden vast. De huidige 
financiële situatie van de gemeente biedt geen ruimte om het bestaande beleid te verruimen. 
Wel handhaven we het bestaande beleid omdat we het belangrijk vinden inwoners van de 
gemeente Vlissingen met een laag inkomen een passende zorgverzekering te blijven bieden. 
In 2021 worden de aanvullende verzekeringen Gemeenten Start en Gemeenten Extra 
Uitgebreid aangeboden.  
De gemeentelijke financiële bijdrage is in 2021 € 10 per maand per deelnemer voor het 
Gemeenten Startpakket en € 20 per maand per deelnemer voor het pakket Gemeenten Extra 
Uitgebreid. Voor deelname aan de collectieve zorgverzekering wordt in 2021 een 
inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm gehanteerd. In samenwerking met Orionis 
Walcheren worden inwoners geïnformeerd. 
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