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De 2e bestuursrapporatage 2021 bestaat uit de volgende onderdelen.

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hier wordt ingegaan op de bestuursrapportage maar ook in het algemeen wat de Corona voor de gemeente
betekent.

Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen 2021 als gevolg van het Corona virus

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven, o.a. impact die het college ziet binnen de gemeente
Vlissingen, de impact op de uitvoeringsmaatregelen en de financiele consequenties 2021, omtrent de
ontwikkelingen voor de gemeente Vlissingen als gevolg van het Corona virus.

Hoofdstuk 3: Financiële afwijkingen in één oogopslag

In dit hoofdstuk worden de financiële afwijkingen (> € 25.000) gepresenteerd in een totaal overzicht met
de toelichtingen op deze afwijkingen. Daarnaast wordt er een aparte tabel gepresenteerd voor de financiële
afwijkingen door de corona impact.

Hoofdstuk 4: Ontwikkeling begrotingssaldo (incl. art.12)

In dit hoofdstuk wordt de meerjarige ontwikkeling van het begrotingssaldo gepresenteerd. Hierbij is een
splitsing gemaakt tussen de onderwerpen die onderdeel zijn van het artikel 12 vervolgonderzoek en het
eigen risico gedeelte. Het artikel 12 vervolgonderzoek richt zich op het sociaal domein en werk & inkomen.

Hoofdstuk 5 t/m 10: De diverse programma's

In deze hoofdstukken worden de onderstaande onderelen toegelicht:

■ Een korte inleiding per per programma.
■ Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? In de programmabegroting 2021-2024 zijn

voor elk programma de te bereiken maatschappelijke effecten opgenomen. Om deze te behalen
zijn uitvoeringsmaatregelen opgesteld. Hier wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze
uitvoeringsmaatregelen. Deze verantwoording vind plaats door middel van het stoplichtensysteem.
Groen betekent dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie
niet (volledig) is gerealiseerd of achter op schema ligt. Wanneer het stoplicht op rood staat, wordt dit
toegelicht.

■ Per programma wordt ingegaan op de impact van de Corona crisis op de uitvoering van de doelstellingen
van de begroting.

■ Er wordt inzicht gegeven in de totale lasten en baten op programmaniveau. In de tabel staan in de kolom
mutaties 2e Berap de totale mutaties van de 2e bestuursrapportage 2021 op taakveld niveau. Dit betreft
de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de budgettairneutrale wijzigingen. Een
budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen.

■ Mutaties in de reserves over de eerste negen maanden van 2021.
■ Mutaties in de voorzieningen over de eersten negen maanden van 2021.

Hoofdstuk 11: De voortgang op de majeure projecten

De hoofdstuk bevat de voortgangsrapportages over de vastgestelde majeure (raads) projecten
(Scheldekwartier, Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand, Omgevingswet). Ten aanzien van de
majeure projecten is een andere voortgangssystematiek gebruikt. Vanaf nu gebruiken we het format dat
is vastgelegd in de systematiek van Project Matig Werken. Dat betekent dat we vanaf nu ook hier gebruik
maken van de statusaanduiding met een groene vink of rood kruis.
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Hoofdstuk 12: Personeelsoverzicht

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het aantal FTE, de loonsom (personeel en inhuur) en het
ziekteverzuimpercentage.

Hoofdstuk 13: Financiële monitor bezuinigingen 2021-2024

In dit hoofdstuk staat de voortgang van de opgenomen bezuinigingen in de programmabegroting 2021.

Hoofdstuk 14: Stelposten

Hoofdstuk 15 WIZ (Wind in de zeilen)

Bijlage 1 overzicht lopende kredieten

Dit betrefteen overzicht van de lopende kredieten van de gemeente.
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Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage 2021 aan. De bestuursrapportage is een periodieke rapportage
van het college aan de raad. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en nieuwe
ontwikkelingen en worden mogelijke risico's gesignaleerd. Op basis van deze informatie kan tussentijds
worden bijgestuurd. De bestuursrapportage kent een beleidsmatig en een financieel deel.

De bestuursrapportage heeft twee functies:

■ Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering
van de programmabegroting. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht en worden
bijsturingsmaatregelen aangegeven.

■ Een financiële bijstellingenrapportage met een terugblik op de afgelopen negen maanden en gericht op
een zo goed mogelijke voorspelling van de rest van het jaar, waarbij de financiële afwijkingen worden
verwerkt door middel van een begrotingswijziging. Naast financiële afwijkingen worden ook budgettair
neutrale wijzigingen meegenomen in een aparte begrotingswijziging.

De bestuursrapportage volgt de indeling van de programmabegroting. Hierbij wordt op programmaniveau
gerapporteerd en wordt uitgegaan van het principe, dat als de zaken lopen zoals gepland, er geen melding
wordt gedaan.
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Ook Vlssingen blijft nog steeds de gevolgen van de coronacrisis ondervinden. Het kabinet wil gemeenten
en de andere medeoverheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden daarom blijven ondersteunen.
Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd een
aantal aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis.
Het betreft de uitbreiding van het economisch steun – en herstelpakket. Deze middelen zijn via de mei en
september circulaire 2021 beschikbaar gesteld.

In de septembercirculaire is volop aandacht voor het compensatiepakket coronacrisis. In hoofdlijnen is het
volgende aangekondigd:

Op het gebied van de coronacompensatie is te melden dat de definitieve verdeling bekend is van de
€ 60 miljoen voor lokale cultuur en de buurt- en dorpshuizen en de aanvullende € 195 miljoen voor de
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Daarnaast is de beschikbaarheidsvergoeding
voor het ov verlengd tot en met september 2022. Het kabinet heeft verder besloten om € 35 miljoen
beschikbaar te stellen voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021 voor de SW-bedrijven. Het bedrag zal bij de
decembercirculaire 2021 worden toegevoegd aan het budget 2021 van de integratie-uitkering Participatie.
Daarnaast is een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd voor een eventuele aanvullende tegemoetkoming
voor de periode 1 juli tot 1 oktober 2021. Het kabinet houdt een vinger aan de pols om te kijken of de
financiële situatie naar aanleiding van de coronamaatregelen aanleiding geeft om ook (een deel van) het
bedrag voor het derde kwartaal beschikbaar te stellen.

Voor de volledigheid worden de overige lopende afspraken hieronder ook gemeld.

Op dit moment wordt gewerkt aan het vaststellen van de inkomstenderving per gemeente over 2020. Het
streven is dat voor zoveel mogelijk gemeenten de definitieve hoogte van de compensatiebedragen in het
najaar bekend is. Inmiddels is deze bekend.

In het steun- en herstelpakket voor het derde kwartaal van 2021 is bekend gemaakt dat het kabinet de voor
de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen gereserveerde € 60 miljoen overhevelt naar het gemeentefonds
ter compensatie van de extra uitgaven. De voorlopige verdeling was al als bijlage bij de meicirculaire 2021
gedeeld. Deze circulaire bevat de definitieve verdeling .

Tevens is in dit steun- en herstelpakket medegedeeld dat het beschikbare budget van de TONK verdubbeld is
van € 130 miljoen naar € 260 miljoen om gemeenten meer ruimte te geven in de uitvoering van de TONK.
De eerste tranche van € 65 miljoen is al bij de aanvullende brief maart 2021 over gemeenten verdeeld.

Verder heeft het kabinet besloten om ook de inkomstenderving over het gehele kalenderjaar 2021 te
compenseren.

Daarnaast heeft het kabinet voor het derde kwartaal 2021 € 51,5 miljoen voor de regionale en lokale
cultuur gereserveerd, waarvan € 36,5 miljoen voor de instandhouding van de regionale en lokale culturele
infrastructuur en € 15 miljoen ter compensatie voor de inkomstenderving van medeoverheden door onder
andere het kwijtschelden van huren. Het kabinet houdt een vinger aan de pols om te kijken of de financiële
situatie naar aanleiding van de coronamaatregelen aanleiding geeft om ook (een deel van) het bedrag voor
het derde kwartaal beschikbaar te stellen

Op sommige terreinen zijn eerder al specifieke afspraken voor heel 2021 gemaakt. Zo is voor geheel 2021
volledige compensatie afgesproken voor de meerkosten van jeugd en Wmo en voor de extra kosten van
GGD-en en veiligheidsregio’s op basis van declaratie van de daadwerkelijke uitgaven. Voor de extra kosten
voortkomend uit de Tijdelijke Wet COVID-19, onder andere op het gebied van Toezicht en Handhaving, is
besloten dat de kosten in 2021 worden vergoed. Voor het OV is afgesproken de beschikbaarheidsvergoeding
te verlengen tot en met september 2022. Met het vorig jaar gepresenteerde aanvullend sociaal pakket is voor
heel 2021 en gedeeltelijk ook voor 2022 extra geïnvesteerd in infrastructuur en middelen om mensen naar
(nieuw) werk te begeleiden, om- en bijscholing te faciliteren en armoede- en schulden te bestrijden.
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Gezien de economie naar verwachting weer opengaat in de tweede helft van dit jaar zijn voor andere
dossiers in beginsel geen nieuwe middelen gereserveerd. Mochten toch weer coronamaatregelen getroffen
moeten worden die tot extra kosten voor medeoverheden leiden in het derde kwartaal voor de reeds in
kaart gebrachte dossiers dan zal tijdig met de medeoverheden overlegd worden met betrekking tot de reële
compensatie.

Mochten toch weer coronamaatregelen getroffen moeten worden die tot extra kosten voor medeoverheden
leiden voor de reeds in kaart gebrachte dossiers dan zal tijdig door het kabinet met de medeoverheden
overlegd worden met betrekking tot de reële compensatie.

In onderdeel 3.4 is zijn alle bekende financiele effecten in een overzicht bij elkaar gebracht. Alle
maatregelen met de geprognotiseerde gevolgen met de peil datum medio oktober zijn verwerkt.
Ontwikkelingen na deze datum zijn niet opgenomen in deze rapportage.
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In dit hoofdstuk wordt in één oogopslag inzicht gegeven in de materiële financiële mutaties > € 25.000
(voor- en nadelen) ten opzichte van de programmabegroting 2021. Gekeken wordt naar werkelijke uitgaven
over de eerste negen maanden van 2021 en naar de rest van het jaar 2021. Indien uit de eerste negen
maanden blijkt dat een budget daadwerkelijk niet toereikend is, wordt op basis van een doorrekening naar
het einde van het jaar het totale nadeel meegenomen in deze rapportage. Dit geldt in positieve zin ook
voor de nu al geconstateerde voordelen op posten in de begroting. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat
tegenvallers worden meegenomen zodra deze reëel blijken te zijn en meevallers zodra deze gerealiseerd zijn.

In de bijbehorende tabellen worden de voor- en nadelen > € 25.000 gepresenteerd en nader toegelicht.
De effecten voor artikel 12 en corona, indien van toepassing, zullen apart worden aangegeven. De
bijbehorende effecten worden met een I(incidenteel) en een S(structureel) aangegeven. De structurele
effecten voor 2022 en verder worden meegenomen in de 1e begrotingswijziging van de begroting 2022
2025.

3.0 Samenvatting

Samenvatting financieel
meerjarenperspectief (bedragen *
€ 1.000) 2e berap 2021 2021 2022 2023 2024 2025

§ 3.0 Vertrekpunt
Programmabegroting 2021 - 2024 na
1e berap 2021

-11.685 -9.447 -6.833 -6.715 -6.715

§ 3.1 Voor en Nadelen

Programma Leefbaarheid -1.144 -94 131 206 206

Programma Aantrekkelijke Stad -90 - - - -

Programma Sociale Samenhang 299 - - - -

Programma Bestuur 83 - - - -

Diverse programma's 4.793 7.623 7.738 7.751 7.740

Overzicht Overhead -121 - - - -

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen -2.319 -5.283 -6.407 -6.405 -6.214

Totaal mutaties voor en nadelen 1.500 2.246 1.462 1.552 1.732

Waarvan Sociaal Domein 905 1.609 1.259 1.271 1.140

Waarvan Klassiek Domein 595 637 203 281 592

§ 3.2 Budgetoverhevelingen

Programma Leefbaarheid 700 -700 - - -

Programma Aantrekkelijke Stad 212 -212 - - -

Programma Sociale Samenhang 312 -312 - - -

Programma Bestuur - - - - -

Diverse programma's -1.666 1.355 131 103 77

Overzicht Overhead 442 -131 -131 -103 -77

Algemene dekkingsmiddelen - - - - -

Totaal mutaties budgetoverheveling - - - - -

TOTAAL BEGROTINGSSALDO na 2e
berap

-10.184 -7.202 -5.372 -5.163 -4.983

waarvan sociaal domein en werk &
inkomen

-9.404 -10.871 -5.752 -5.241 -4.276

waarvan klassiek domein -780 3.669 380 78 -707

+ = positief resultaat/lagere uitgaaf/
hogere inkomst (voordeel)
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Samenvatting financieel
meerjarenperspectief (bedragen *
€ 1.000) 2e berap 2021 2021 2022 2023 2024 2025

- = negatief resultaat/hogere uitgaaf/
lagere inkomst (nadeel)

§ 3.5 Plan van aanpak sociaal domein
en werk & inkomen

2021 2022 2023 2024 2025

Taakstelling sociaal domein en werk &
inkomen

-3.181 -5.637 -8.159 -8.159 -8.159

Gerealiseerd 3.596 5.712 5.462 5.548 5.342

Nog te realiseren taakstelling -2.697 -2.611 -2.817

Gerealiseerd boven taakstelling 415 75

Voor een toelichting op bovenstand onderdeel 3.5 wordt verwezen naar hoofdstuk 4.3 in deze rapportage

3.1  Voor en nadelen

3.1. Voordelen en Nadelen

Bedragen * € 1.000
art.
12 Corona 2021 2022 2023 2024 2025

I /
S
*

§ Programma *I= incidenteel en *S= structureel

3.1.1 leefbaarheid Jaarrekening resultaat 2020 VRZ nee nee 58 I

3.1.2 sociale
samenhang

PGB bestedingen Jeugd ja nee 97 I

3.1.3 leefbaarheid parkeerbelasting nee ja -450 I

3.1.4 leefbaarheid nieuwe verdeling tijdelijke huisvesting
nieuwbouw Souburg Zuid

nee nee -1.045 -300 -75 I

3.1.5 nee nee - S

3.1.6 leefbaarheid bijdrage uit reserve ouderen huisvesting nee nee 224 I

3.1.7 leefbaarheid Eenmalige bijdrage in kosten
brandveiligheid Scheldemond
schoolgebouwen

nee nee -40 I

3.1.8 diverse
programma's

Herrekening kapitaallasten 2021 en
vrijval niet opgevraagde investeringen

nee nee 993 I

3.1.9 algemene
dekkingsmiddelen

Algemene uitkering Meicirculaire 2021
Bruto Mutatie

nee deels 850 I

3.1.9 algemene
dekkingsmiddelen

Algemene uitkering Meicirculaire 2021
netto sociaal domein

ja deels 361 I

3.1.10 diverse
programma's

Taakmutaties meicirculaire 2021 deels deels -751 I

3.1.11 algemene
dekkingsmiddelen

Algemene uitkering septembercirculaire
2021 Bruto Mutatie

deels deels -4.617 -7.040 -7.814 -7.824 -7.502 S

3.1.11 algemene
dekkingsmiddelen

Algemene uitkering septembercirculaire
2021 netto sociaal domein

ja deels 519 1.609 1.259 1.271 1.140 S

3.1.12 diverse
programma's

Taakmutaties septembercirculaire 2021 deels deels 4.594 7.612 7.727 7.740 7.729 S

3.1.13 algemene
dekkingsmiddelen

Bijdrage art 12 tekort sociaal domein
2020

ja nee 5.265 I

3.1.14 algemene
dekkingsmiddelen

Toevoeging aan de algemene reserve ja nee -5.265 I

3.1.15 algemene
dekkingsmiddelen

Herrekeningen Algemene uitkering
Gemeentefonds voorgaande jaren

nee nee 431 I
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Bedragen * € 1.000
art.
12 Corona 2021 2022 2023 2024 2025

I /
S
*

3.1.16 leefbaarheid Verkoop van verschillende voertuigen
Groen

nee nee 60 I

3.1.17 leefbaarheid Vergoedingen Nedvang inzameling
huishoudelijk afval

nee nee 91 91 91 91 91 S

3.1.18 leefbaarheid RUD nee nee -107 I

3.1.19 Overhead Exploitatie andere overheid nee nee 50 I

3.1.20 aantrekkelijke
stad

Kermis nee ja -90 I

3.1.21 leefbaarheid Recreatiebeheer nee ja -50 I

3.1.22 bestuur Definitieve afrekening corona
steunmaatregelen 2020

nee ja 83 I

3.1.23 sociale
samenhang

Afrekening 2019 exploitatiebijdrage
zwembad

nee nee 195 I

3.1.24 algemene
dekkingsmiddelen

Dividend BNG Bank nee nee 52 I

3.1.25 algemene
dekkingsmiddelen

Lagere opbrengst precario terrassen nee ja -64 I

3.1.26 leefbaarheid Hogere opbrengst afvalstoffenheffing nee nee 115 115 115 115 115 S

3.1.27 leefbaarheid Hogere opbrengst rioolheffing nee nee 80 80 80 80 80 S

3.1.27 leefbaarheid Toevoeging aan egalisatievoorziening
GRP

nee nee -80 -80 -80 -80 -80 S

3.1.28 algemene
dekkingsmiddelen

OZB nee nee 148 148 148 148 148 S

3.1.29 sociale
samenhang

leerlingvervoer nee nee 80 I

3.1.30 sociale
samenhang

Afrekening WMO meerkosten corona
2020

ja ja 21 I

3.1.31 overhead Restant taakstelling Overhead efficiency nee nee -171 I

3.1.32 sociale
samenhang

Casusregiseur drangzaken ja nee -94 I

3.1.33 overhead Organisatie doorontwikkeling nee nee 550 -550

3.1.34 overhead toevoeging aan de reserve organisatie
ontwikkeling

nee nee -550 550

diverse
programma's

Overige mutaties < 25.000 eigen
risico effect Corona

nee ja - - - - -

diverse
programma's

Overige mutaties < 25.000 eigen
risico

nee nee -43 11 11 11 11 S

diverse
programma's

Overige mutaties < 25.000 Sociaal
Domein $ Werk en Inkomen

ja nee - - - - -

Totaal voor en nadelen 1.500 2.246 1.462 1.552 1.732
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Toelichting voordelen en nadelen

3.1.1 Jaarrekening resultaat 2020 VRZ
Conform raadsbesluiten van 1 juli 2021 is het eenmalige voordeel, voortkomend uit de jaarrekening 2020
van de VRZ (€ 57.871) als eenmalig voordeel opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2021.

3.1.2. PGB bestedingen jeugd
In de afgelopen jaren zijn de uitgaven voor PGB jeugd aanzienlijk gedaald. Het budget wordt daarom
afgeraamd. De structurele aframing is al opgenomen in de programmabegroting 2022.

3.1.3 Parkeerbelasting
De parkeeropbrengsten zullen naar verwachting ca. € 450.000 lager uitvallen dan begroot. Corona, een
goed gebruik van de fiets en de mindere weersomstandigheden zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Op
dit moment is er geen reden om aan te nemen dat er sprake is van structureel lagere parkeerinkomsten. In
de evaluatie van het parkeerbeleid zullen we dit nader analyseren.

3.1.4 nieuwe verdeling tijdelijke huisvesting nieuwbouw Souburg Zuid

In het raadsvoorstel is de verdeling van de tijdelijke huisvesting gelijkelijk verdeeld over de jaren 2021,
2022 en 2023. Voor tijdelijke huisvesting is gebleken dat een aantal grote eenmalige kosten (o.a. grondwerk,
fundering/heien, transportkosten, kraankosten en woonrijpmaken) in 2021 vallen, waardoor de kosten niet
472.000 bedragen in 2021 (zoals in het Raadsvoorstel) vermeld maar 1.045.000. Daarentegen zijn de kosten
voor tijdelijke huisvesting in 2022 en 2023 fors lager, waardoor het totaal van de kosten voor tijdelijke
huisvesting ongewijzigd 1.420.000 bedragen.

3.1.5 deze post is vervallen

3.1.6 Bijdrage uit reserve ouderen huisvesting

Conform raadsbesluit 1200864 wordt de reserve ingezet voor een deel van de kosten van de tijdelijke
huisvesting van de basisscholen voor de nieuwbouw in Souburg Zuid.

3.1.7 Eenmalige bijdrage in kosten brandveiligheid Scheldemond schoolgebouwen

Het bestuur van Mondia scholengroep heeft recent fors moeten investeren in de beide gebouwen
van het Scheldemond College in Vlissingen. In de beide 30 jaar oude gebouwen moest aanvullende
brandcompartimentering worden aangebracht, totale kosten ruim € 160.000. Omwille van de veiligheid
is hiermee niet gewacht tot duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de bekostiging daarvan. Het
schoolbestuur verzoekt een bijdrage in deze kosten van € 40.000.

3.1.8 Herrekening kapitaallasten 2021 en vrijval niet opgevraagde investeringen

In de begroting 2021 zijn de verwachte kapitaallasten van alle investeringen opgenomen. In 2020 is minder
uitgegeven aan de investeringen dan bij het maken van de begroting 2021-2024 werd verwacht. Ook is
er vertraging opgetreden bij het investeringsprogramma 2021. Het gevolg daarvan is dat zowel rente als
afschrijvingen lager uit vallen

3.1.9 /3.1.10 Algemene uitkering Meicirculaire 2021

Voor een uitgebreide toelichting zie paragraaf 3.5.1

3.1.11 /3.1.12 Algemene uitkering septembercirculaire 2021

Voor een uitgebreide toelichting zie paragraaf 3.5.2
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3.1.13 Bijdrage art 12 tekort sociaal domein 2020

In het inspectierapport over 2020 van de art 12 inspecteur wordt voorgesteld Vlissingen een aanvullende
uitkering voor het jaar 2020 te verlenen van € 5.265.000. Indien de fondsbeheerders van het
gemeentefonds dit advies geheel of gedeeltelijk overnemen betreft het een extra aanvullende uitkering
bovenop de aanvullende uitkering van € 7.000.000 over 2020 zoals door de fondsbeheerders d.d. 19
december 2019 besloten naar aanleiding van het inspectierapport 2017-2018. Deze wordt rechtstreeks
toegevoegd aan de algemene reserve.

3.1.14 Bijdrage art 12 tekort sociaal domein 2020

De aanvullende uitkering wordt direct toegevoegd aan de algemene reserve

3.1.15 Herrekeningen Algemene uitkering Gemeentefonds voorgaande jaren

Door de definitieve en herrekeningen van de diverse maatstaven zijn diverse nabetalingen ontvangen van
de algemene uitkering uit het gemeentefonds ovver de jaren 2018 tm 2020.

3.1.16 Verkoop van verschillende voertuigen Groen

Voor het wagenpark groen hebben we op dit moment € 49.900 aan incidentele onvoorziene inkomsten
binnen gekregen. Het gaat hier om inkomsten die we ontvangen hebben voor de verkoop van verschillende
auto’s. Verder hebben we ook nog 2 auto’s (Caddy’s) verkocht. We nemen hierom een totaal incidenteel
voordeel op van € 60.000.

3.1.17 Vergoedingen Nedvang inzameling huishoudelijk afval

We hebben met Nedvang een deelnemersovereenkomst afgesloten. Op grond hiervan krijgen we
vergoedingen voor gescheiden ingezamelde, gerecyclede en vermarkte hoeveelheden verpakkingsafval.
We ontvangen deze vergoedingen op basis van de gegevens die wij doorgeven in het systeem WasteTool.
We ontvangen deze vergoeding 4x per jaar. Aan de hand van de tot nu toe ontvangen vergoedingen en
historische vergoedingen verhogen we de raming hiervoor met € 91.040.

3.1.18 RUD

De uitvoeringskosten van het jaarplan 2021 gaan naar verwachting € 107.000 meer kosten. Dit komt door
een toenemend aantal aanvragen, daardoor meer advieskosten en meer kosten van controle, toezicht
en handhaving. De definitieve uitvoeringskosten 2021 worden begin 2022 via de jaarrekening 2021 van
de RUD met de gemeente afgerekend. In de programmabegroting 2022 is al rekening gehouden met de
structurele doorwerking

3.1.19 Exploitatie ander overheid
Lagere kosten omdat fysieke trainingen zijn uitgesteld vanwege Corona. Daarnaast is het
ontwikkelprogramma Visie op dienstverlening verschoven naar 2022.

3.1.20 Kermis

Door de Corona-pandemie was het niet mogelijk om in 2021 de jaarlijkse kermis op een verantwoorde
manier, met in achtneming van de toen geldende Corona-regels, te laten doorgaan.

3.1.21 Recreatiebeheer
Kosten voor het incidenteel sluiten van de boulevards ivm Corona

3.1.22 Definitieve afrekening coronasteunmaatregelen 2020
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De door het ministerie van BZK vastgestelde definitieve afrekening 2020 coronasteunmaatregelen is
€ 83.000 hoger uitgevallen dan we ontvangen hebben voor 2020.

3.1.23 Afrekening 2019 exploitatiebijdrage zwembad
Over het jaar 2019 is € 194.500 teveel betaalde exploitatiebijdrage aan het zwembad terugontvangen.
Rekening houdend met de liquiditeitenpositie van de B.V. vindt uitkering van de teveel ontvangen
middelen over jaar t plaats in jaar t+2. Dit is het gevolg van een flinke post onvoorzien bij het zwembad
doordat de technische installaties volledig waren afgeschreven en hierdoor de kapitaallasten kwamen te
vervallen. In de komende jaren zal deze ruimte geleidelijk weer teruglopen omdat de technische installaties
vervangen dienen te worden.

3.1.24 Dividend BNG bank
Het uitgekeerde dividend van de BNG bank vanwege hogere winst dan verwacht geeft een incidenteel
voordeel van € 52.340 op deze post.

3.1.25 Lagere opbrengst precario terrassen
Vanwege de halvering van het tarief voor de terrassen en er niet door elke horeca ondernemer gebruik is
gemaakt van een mogelijke verdubbeling van het terras is het gevolg een incidenteel nadeel van € 64.000
op deze post.

3.1.26 Hogere opbrengst afvalstoffenheffing
In de afgelopen periode is er in toenemende mate sprake van nieuwbouwprojecten die afgerond worden.
Het blijkt dat bij de berekening van de tarieven dit te voorzichtig is ingeschat. Daarnaast is er sprake van
een betere bezetting van het woningareaal waardoor er sinds jaren minder leegstand is. Dit geeft een
structureel voordeel van € 115.000 op deze post.

3.1.27 Hogere opbrengst rioolheffing
Wat geldt voor de hogere opbrengst afvalstoffenheffing geldt ook voor de inkomsten rioolheffing. Grotere
areaaluitbreiding en minder leegstand dan verwacht geeft een structureel voordeel van € 80.000 op deze
post. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening GRP

3.1.28 OZB
De grotere areaaluitbreiding leidt ook bij OZB eigendom woningen tot een extra opbrengst van € 81.000 en
bij het onderdeel niet-woningen tot een voordeel van € 68.000.

3.1.29 Leerlingenvervoer
De aanbesteding voor het leerlingenvervoer is gunstiger uitgevallen wat een voordeel geeft. Het structurele
effect is al verwerkt in de programmabegroting 2022.

3.1.30 Afrekening WMO meerkosten corona 2020
In 2020 is voor € 74.875 aan voorschotten betaald voor de WMO meerkostenregeling corona. De werkelijke
kosten waren € 20.744 lager dan het betaalde voorschot. Dit is een eenmalig voordeel.

3.1.31Restant taakstelling Overhead efficiency
Het restant op deze post van € 171.000 kan niet gerealiseerd worden dit jaar. Voor het restant van de
taakstelling volgt nog een nader voorstel. Het niet realiseren van deze restpost geeft een incidenteel nadeel.

3.1.32 Casusregiseur Drangzaken

Het aanspreekpunt voor gezinnen en individuen waarbij sprake is van complexe situaties met aanwezige
risicofactoren en onveiligheidsaspecten in de gemeente Vlissingen. Daarnaast als de veiligheid van
kinderen/jeugdigen dat vraagt, in overgangssituaties te opereren van drang naar dwang.

3.1.33 / 3.1.34 Organisatie doorontwikkeling



3. FINANCIËLE AFWIJKINGEN IN ÉÉN
OOGOPSLAG

13

Er gebeurt veel in Vlissingen. In de stad zelf (WiZ, Scheldekwartier), maar ook in de organisatie. Een hoop
zaken kunnen we voorzien en zijn te plannen, maar op het gebied van organisatieontwikkeling is er altijd
sprake van onvoorziene omstandigheden.

Het kan dan ook zijn dat er geld, voorzien voor bepaalde zaken, in een jaar toch niet uitgegeven wordt. Of
dat er juist in een jaar meer geld uitgegeven moet worden door onvoorziene omstandigheden.

Om op deze onvoorziene, vaak incidentele zaken te kunnen anticiperen wordt geadviseerd om

■ een reserve voor organisatieontwikkeling in te stellen. Bij deze 2e bestuur rapportage wordt gevraagd
om een de reserve organisatieontwikkeling te vormen. De dotatie in 2021 is geprognosticeerd op
550.000. Deze reserve heeft een maximum van € 2.000.000. De reserve is bedoeld om incidentele en
onvoorziene knelpunten op te vangen.

De reserve organisatieontwikkeling is bestemd voor de mogelijke consequenties van de uitkomsten
van het benchmarkonderzoek en onderzoek functiegebouw. Een ander voorbeeld is de strategische
personeelsplanning (SPP). De uitkomsten daarvan kúnnen leiden tot bijvoorbeeld procyclisch werven
(het eerder aannemen van nieuwe medewerkers, voordat de met pensioen gaande medewerker vertrekt
(kennisborging). Deze meerkosten (tijdelijk bovenformatieve bezetting) zijn onzeker en niet in de begroting
meegenomen. Een voorzichtige schatting komt in eerste instantie uit op € 550.000. Wanneer deze kosten
zich voordoen wordt de raad gevraagd de reserve organisatieontwikkeling daarvoor in te zetten.

3.2  Budgetoverhevelingen

Budgetoverheveling
art.
12 Corona 2021 2022 2023 2024 2025

I /
S
*

*I= incidenteel en *S= structureel

3.2.1 sociale
samenhang

Gezond in de Stad ja nee 24 -24 I

3.2.2 sociale
samenhang

Buurtteams ja nee 395 -395 I

3.2.3 sociale
samenhang

Niet bestede coronagelden jeugd 2021
ja ja 32 -32 I

3.2.4 diverse
programma's

Omgevingswet
nee nee 207 -207 I

3.2.5 aantrekkelijke
stad

verkeersonderzoeken
nee nee 67 -67 I

3.2.6 aantrekkelijke
stad

GVVP
nee nee 80 -80 I

3.2.7 Leefbaarheid Achterstallig onderhoud Visserijkade nee nee 530 -530 I

3.2.8 Leefbaarheid Waterbouwkundige constructie 2e
Binennhaven

nee nee 170 -170 I

3.2.9 Overhead Capaciteitsbudget WIZ nee nee 442 -131 -131 -103 -77 I

3.2.10 aantrekkelijke
stad

Promotie Gemeente Vlissingen nee nee 60 -60 I

3.2.11 sociale
samenhang

Herschikking sloop en verkoop van
Westerzicht 64/66

nee nee 185 -185 I

3.2.12 diverse
programma's

herschikking middelen Stadslandgoed
Nieuwerve

nee nee 429 -253 -86 -90 I

3.2.13 aantrekkelijke
stad

verkoop Verkuil Quakkelaarstr 107-109 nee nee -95 95 I

3.2.14 aantrekkelijke
stad

eenmalige bijdrage verbouwing Muzeeum nee ja 100 -100 I

3.2.15 sociale
samenhang

Bijdrage SPUK sportakkoord nee ja 128 -128 I
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Budgetoverheveling
art.
12 Corona 2021 2022 2023 2024 2025

I /
S
*

3.2.16 sociale
samenhang

Coronacompensatie Gemeentelijk
schuldenbeleid

ja ja 104 -104 I

3.2.17 sociale
samenhang

incidentele inhuurbudget team WMO/jeugd ja ja 166 -166 I

3.2.18 sociale
samenhang

Centrumtaak
Brede aanpak dak- en thuisloosheid

ja ja 2.515 -2.515 I

3.2.18 sociale
samenhang

toevoeging aan de reserve centrumtaken ja ja -2.515 2.515 I

3.2.19 sociale
samenhang

Centrum taak transformatiemiddelen ja ja 1.000 -1.000 I

3.2.19 sociale
samenhang

toevoeging aan de reserve centrumtaken ja ja -1.000 1.000 I

3.2.20 sociale
samenhang

Vroegsignalering ja nee 70 -70 I

3.2.21 sociale
samenhang

incidentele budget inburgering ja nee 97 -97 I

sociale
samenhang

Mutatie algemene reserve sociaal domein ja nee -889 889

diverse
programma's

Mutatie algemene reserve klassiek domein nee nee -2.327 1.839 217 193 77

diverse
programma's

Overige nadelen < 25.000 eigen risico
Corona

nee ja - - - - -

diverse
programma's

Overige nadelen < 25.000 eigen risico nee nee 25 -25 - - - S

diverse
programma's

Overige nadelen < 25.000 Sociaal
Domein en Werk & Inkomen

ja nee - - - - - S

Totaal budgetoverheveling - - - - -
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Toelichting budgetoverheveling

3.2.1 Gezond in de Stad
De budgetoverheveling van de GIDS middelen 2021 is noodzakelijk omdat de gemeente Vlissingen in 2022
blijft inzetten op het bestrijden van gezondheidsachterstanden en op preventie. Deze middelen zullen
via de buurtteams voor die doeleinden benut worden. Tot en met 2021 werden de middelen ingezet voor
gezondheid en preventie via een subsidieregeling/aanjaagfonds voor lokale initiatiefnemers die activiteiten
en/of interventies opzetten. Van die regeling is niet adequaat/voldoende gebruik gemaakt waardoor het
budget in de afgelopen jaren niet volledig benut kon worden. Door de middelen gericht in te zetten via
interventies vanuit de buurtteams zal het beoogde resultaat effectiever worden behaald.

3.2.2 Buurtteams
Vooruitlopend op de toekomstige situatie van de buurtteams wordt in Q1 2022 gestart met een buurtteam
in eigen regie. Met een buurtteam in eigen regie wordt op een snelle manier uitvoering gegeven aan de

laagdrempelige inzet van loopvermogen die zich zal richten op verschillende interventies in de buurten,
zoals de samenwerking met de huisartsen binnen de Kerngezondcentra , samenwerking met het onderwijs
en acties vanuit het lokaal preventieakkoord. Voor de inzet van het buurtteam is dekking gevonden uit
incidentele middelen uit 2021. Vanwege de voorbereidingen van de start van de buurtteams kunnen
deze middelen niet meer in 2021 ingezet worden. De incidentele middelen worden in 2022 ingezet voor
uitvoerende medewerkers die de ondersteuning gaan bieden aan de doelgroepen jongeren, kwetsbare
groepen en ouderen. De inzet van het buurtteam draagt bij aan de doelstellingen binnen het artikel 12
proces in het Sociaal Domein.

3.2.3 Niet bestede coronamiddelen jeugd
In 2021 worden de ontvangen coronamiddelen jeugd niet volledig benut. Deze zullen naar verwachting in
2022 ingezet worden voor preventieve activiteiten voor jeugd vanuit de buurtteams en speeltuinen.

3.2.4 Omgevingswet

In 2021 vindt onderbesteding plaats van het budget omgevingswet voor een bedrag van euro 207.000
omdat de omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022 en deze kosten in 2022 zullen worden gemaakt. Het
gaat om onderbesteding op het deelproject andere manier van werken (30.000), deelproject omgevingsvisie/
MER (77.000) en vergunningsverlening/DSO (100.000).

3.2.5 Verkeersonderzoeken

Wegens een tekort aan personeel en de achterstand met verkeerskundige werkzaamheden heeft de
besluitvorming over het centrum en de boulevards later plaatsgevonden dan gepland. De budgetten
die hiervoor gereserveerd zijn dienen nog gebruikt te worden voor de aankomende onderzoeken en
werkzaamheden die ook in tijd zijn opgeschoven. Dit budget is noodzakelijk om uitvoering te kunnen
geven aan het invoeren van een selectief toegangssysteem en het wijzigen van het sluitingsregime op de
boulevards.

3.2.6 GVVP

Wegens een tekort aan personeel en de achterstand met verkeerskundige werkzaamheden is de actualisatie
van het GVVP nog niet gestart. Het budget dat hiervoor gereserveerd is dient nog beschikbaar te blijven
voor actualisatie van het beleid. De actualisatie van het GVVP is nu verplaatst naar 2022. Dit budget is
noodzakelijk om hier uitvoering aan te kunnen geven. Het GVVP is het belangrijkste beleidsstuk op het
gebied van verkeer en er is een sterke behoefte aan een geactualiseerd GVVP.

3.2.7 Achterstallig onderhoud Visserijkade& 3.2.8 Waterbouwkundige contructie Visserijkade
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In de eerste berap 2021 is een bedrag onttrokken aan de voorziening kades. De inmiddels gestarte
(voorbereidende) werkzaamheden lopen door tot in de eerste helft van 2022. In de 16e en 17e

begrotingswijziging worden bedragen doorgeschoven van 2021 naar 2022.

3.2.9 Capaciteitsbudget Wind in de Zeilen (WIZ)

In 2021 zijn de verschillende ’vlissingse’ fiches uit het pakket Wind in de Zeilen gestart. De uitvoering
loopt over een periode van meerdere jaren. Een deel van de aanvankelijk voor 2021 geraamde
capaciteitsmiddelen is daarom herschikt gen gunste de toekomstige uitvoeringsjaren. Een bedrag van
€ 440.000 is doorgeschoven naar de periode 2022-2025.

3.2.10 Promotie Gemeente Vlissingen
Door een vertraging in de start van een kwartiermaker voor citymarketing worden dit jaar minder uitgaven
gedaan dan verwacht. Dit betreft zowel uitgaven voor de kwartiermaker, incidentele kosten voor het
inrichten van de citymarketing structuur en werkbudget voor bijeenkomsten.

Voor dit jaar is de verwachting dat er nog 50.000 euro budget nodig is voor de kwartiermaker en
werkbudget. Het verzoek is de resterende 60.000 euro van het budget over te hevelen naar 2022. Van deze
overheveling kunnen dan de incidentele kosten voor het inrichten van de citymarketing structuur worden
betaald en de extra kosten van de kwartiermaker.

De verwachting is dat het jaarlijks beschikbare budget hiervoor niet toereikend is omdat dit nodig is voor
een citymarketeer (start juni 2022) en werk- en eventueel subsidiebudget.

3.2.11 Herschikking sloop en verkoop van Westerzicht 64/66

Aanvankelijk was de sloop en verkoop van de accommodatie Westerzicht 64/66 in 2021 gepland. Op bais
van een collegebesluit wordt de accommodatie voorlopig gehandhaafd. De voor 2021 geraamde bedragen
zijn vooralsnog doorgeschoven naar 2022.

3.2.12 Herschikking middelen Stadslandgoed Nieuwerve

De raad heeft ingestemd met de besteding van € 0,5 mln. voor de ontwikkeling van het stadslandgoed
Nieuwerve. Met de 16e begrotingswijziging worden de beschikbare middelen herschikt over de periode
2021-2024

3.2.13 Verkoop Verkuil Quakkelaarstraat 107-109

De voor 2021 geplande verkoop van de woningen aan de Verkuijl Quakkelaarstraat wordt naar verwachting
begin 2022 afgerond. De hiermee geraamde ontvangsten schuiven door van 2021 naar 2022.

3.2.14 Eenmalige bijdrage verbouwing Muzeeum
In de programmabegroting2021-2024 is in de jaarschijf 2021 €100.000 opgenomen voor de realisatie van
de vernieuwingsplannen van het muZEEum. Vanwege corona is de planontwikkeling met betrekking tot de
vernieuwing van het gebouw en het thema van het muZEEum vertraagd. Zoals het er nu naar uitziet, zal
met de uitvoering van de vernieuwingsplannen eind 2022 een aanvang worden gemaakt.

3.2.15 Bijdrage SPUK Sportakkoord
Sinds de ondertekening van het provinciale sportakkoord op 7 maart 2019 neemt Vlissingen deel aan het
sportakkoord. Door corona, en dus vanwege het niet doorgaan van activiteiten, en door late beschikking
vanuit het rijk is ook voorgaande jaren budget overgeheveld. Voor 2021 is een totale bijdrage ontvangen
van € 127.713. Ook in 2021 was de besteding nog steeds een uitdaging vanwege corona. Daarbij was de
inzet ook gericht om in eerste instantie het budget voor voorgaande jaren (2019+2020) uit te gegeven.
Inmiddels heeft de besteding van de middelen van 2019 en 2020 volledig plaatsgevonden. In overleg
met sportraad Vlissingen en Vlissingen in beweging wordt nog een uitvoeringplanning opgesteld voor de
besteding en uitvoering voor 2022.
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3.2.16 Coronacompensatie Gemeentelijk schuldenbeleid
De implementatie van de taak vroegsignalering in de integrale toegang van de gemeente Vlissingen was
voorzien in 2021, met ingangsdatum 01-01-2022. Juridisch onderzoek heeft aangetoond dat overheveling
van deze taak vroegsignalering in 2021 niet haalbaar is. In de 1e bestuursrapportage is aanvullend op
het huidige uitvoeringsbudget van Orionis structureel € 70.000 beschikbaar gesteld voor formatie voor
uitvoering van deze taak in de integrale toegang.

Daarnaast was het de verwachting dat het incidentele budget algemeen gemeentelijk schuldenbeleid 2021
van € 104.000 in 2021 ook ingezet zou gaan worden voor het realiseren van de vroegsignalering in de
integrale toegang.

Aangezien de implementatie in 2021 niet mogelijk blijkt, wordt er geen beroep gedaan op deze voor
2021 beschikbaar gestelde bedragen. Om de overheveling van de taak vroegsignalering te realiseren is
verder juridische ondersteuning wenselijk. Het voorstel is dan ook om het hierboven genoemde bedrag
ad. € 70.000 van 2021 over te hevelen naar 2022 en dit in te zetten voor deze ondersteuning. Om in 2022
binnen de buurtteams van de gemeente Vlissingen daarnaast al een inhoudelijke slag te maken op het
vakgebied schuldhulpverlening wordt verder voorgesteld om het incidentele budget algemeen gemeentelijk
schuldbeleid 2021 ad. € 104.000 over te hevelen naar 2022 en in te zetten voor incidentele formatie voor de
buurtteams met als doel voorlichting en preventie op het gebied van geldzaken.

3.2.17 incidentele inhuurbudget team WMO/jeugd

Binnen het team Wmo en jeugd hebben we in de bouwjaren 2021 en 2022 te maken met een spanning
tussen de opwaartse groeicurve van de zorgvraag (landelijk) en de door het Plan van Aanpak artikel 12
ingegeven druk op de noodzakelijke afbouw van de kosten. In dat spanningsveld is het noodzakelijk de
capaciteit van team WMO en Jeugd te stabiliseren. De bestaande productiecapaciteit is het fundament
voor de extra inspanningen die we in het kader van art 12 moeten verrichten. Een tekort op de regulier
noodzakelijke bezetting zou risicovol zijn voor de realisatie van de artikel 12 doelen.

De Toegang heeft voor de realisatie van haar deel van de artikel 12 ambities, naast de extra ondersteuning
van de adviseur letterlijk de rust nodig van een voldoende bezetting voor het reguliere werk. In de berap
zijn hiervoor incidentele midden beschikbaar gesteld. De werkzaamheden en de verplichtingen zijn in 2021
aangegaan en lopen door in 2022.

3.2.18 Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Bij de dec. circulaire 2020 hebben we als centrumgemeenten circa € 2,7 mln ontvangen voor het plan
voorkomen en terugdringen dak- en thuisloosheid (‘Herstel begint met een thuis). Dit plan is in uitvoering
en zal in 2022 worden gerealiseerd. In 2021 is een deel van het budget ingezet en er wrdt voorgesteld
on de resterende gelden over te hevelen naar 2022 ten behoeve van voorkomen en terugdringen dak-
en thuisloosheid. De gelden zijn toegekend op basis van een Zeeuws plan voor het voorkomen en
terugdringen van dak- en thuisloosheid Dit plan is ingediend bij VWS in september 2020. De 13 gemeenten
hebben hieraan hun bijdrage geleverd. Het uitwerken van de concrete plannen is tijdrovend omdat hier
veel partijen bij betrokken zijn. Vandaar het verzoek om deze resterende gelden van deze eenmalige
decentralisatie-uitkering MO die gekoppeld zijn aan dit Zeeuwse plan, over te hevelen naar 2022. 

3.2.19 transformatiemiddelen

De overheveling van 1 mln heeft betrekking op de nog niet bestede middelen uit het transformatiefonds
ambulantisering GGZ 2021. Er zijn onvoldoende aanvragen ingediend op basis van het transformatiefonds
waardoor een (groot) gedeelte van het fonds onbenut is gebleven. Het bedrag van 1 miljoen zal worden
gekoppeld aan de Zeeuwse uitvoeringsagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang die voor
2022 wordt opgesteld en welke als doel heeft verder invulling te geven aan de transformatieopgave waar
de gemeenten in Zeeland in het kader van de decentralisaties voor staan (van beschermd wonen naar
beschermd thuis). Onderwerpen die in 2022 zullen worden opgepakt zijn bijvoorbeeld de inrichting van
de monitoring van de desbetreffende doelgroep en (verdere) uitwerking van de governance en (Zeeuwse)
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overlegstructuur. Daarnaast zal er in 2022 een nieuwe aanbesteding voor beschermd wonen plaatsvinden en
gaan gemeenten in Zeeland werken met de nieuwe toegang tot beschermd wonen (lokaal).

3.2.20 Vroegsignalering
zie toelichting bij 3.2.16

3.2.21 Incidenteel budget inburgering

In de meicirculaire 2021 zijn extra gelden toegekend voor taallessen aan de Ondertussengroep. De afspraken
met de taalaanbieders voor het aanbieden van deze lessen zijn nog niet afgerond. De inschatting is hierdoor
dat de lessen in 2022 gegeven gaan worden aan de Ondertussengroep. Daarnaast worden er in januari 2022
nog kosten gemaakt voor de afronding en overdracht van de taken van de projectgroep aan de integrale
toegang omdat er door vertragingen in de projectvoortgang sprake is van uitloop

3.3 Neutrale posten

In dit onderdeel worden belangrijke posten opgenomen en toegelicht zonder gevolg voor het
exploitatiesaldo. Het zijn vooral financieel technische wijzigingen.

art.
12 Corona 2021 2022 2023 2024 2025

I /
S
*

*I= incidenteel en *S= structureel

Neutrale wijzigingen

3.3.1 sociale
samenhang

2e begr. Wijz inkooporganisatie 2021 ja nee
55

3.3.1 sociale
samenhang

Dekking vanuit de decembercirculaire
2020

ja nee
-55

3.3.2 sociale
samenhang

Afrekening inkoop jeugd 2020 ja nee
116

3.3.2 sociale
samenhang

Dekking vanuit de decembercirculaire
2020

ja nee
-116

3.3.3 sociale
samenhang

Extra kosten Intervence 2021 ja nee
566

3.3.3 sociale
samenhang

Dekking vanuit meicirculaire 2021 ja nee
-566

3.3.4 sociale
samenhang

Bijstelling budget inkoop jeugd 2021
ja nee

455

3.3.4 sociale
samenhang

Dekking vanuit meicirculaire 2021 ja nee
-455

3.3.5 sociale
samenhang

Bezuiniging mantelzorgwaardering/
noodfonds

ja nee
112

3.3.5 sociale
samenhang

Bezuiniging ten gunste van taakstelling
artikel 12

ja nee
-112

3.3.6 sociale
samenhang

Aframing niet volledig bestede
rijksbijdrage meicirculaire jeugd 2021

ja nee
208

3.3.6 sociale
samenhang

Ten gunste van taakstelling artikel 12
ja nee

-208

3.3.7 sociale
samenhang

OAB reserve budget verwerken in
begroting 2021

nee nee
-463

3.3.7 sociale
samenhang

OAB reserve budget verwerken in
begroting 2021 dekking is post
overlopende passiva

nee nee
463

3.3.8 sociale
samenhang

Herschikking onderhoudbudget conform
BW nota 1300906

nee nee
163
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art.
12 Corona 2021 2022 2023 2024 2025

I /
S
*

3.3.8 Overhead Herschikking onderhoudbudget conform
BW nota 1300906 (functioneel naar de
programma's Overhead en Leefbaarheid)

nee nee
-163

3.3.9 Aanstrekkelijke
Stad

Herschikking WIZ nee nee
-60

3.3.9 Aanstrekkelijke
Stad

Herschikking WIZ verschuiving vanuit
Overhead

nee nee
60

3.3.10 sociale
samenhang

Verkoop woondeel oud archief nee nee
245

Verkoop woondeel oud archief/dotatie res
Revitalisering Accommodaties

nee nee
-245

3.3.11 sociale
samenhang

budget mantelzorgregelingen ja nee
50

Algemene uitkering ja nee -50

3.3.12 Bestuur herschikking van reserve grondexploitatie
naar algemene reserve

nee nee
1.250

S

Algemene uitkering nee nee -1.250

Totaal neutrale wijzigingen - - - - -

3.3.1 2e begr. Wijz inkooporganisatie 2021
Conform het raadsbesluit over de 2e begrotingswijziging 2021 van de GGD wordt de verhoogde bijdrage
voor de inkooporganisatie van € 54.997 ten laste van de decembercirculaire 2020 gebracht

3.3.2 Afrekening inkoop jeugd 2020
Conform het raadsbesluit over de definitieve afrekening jeugd 2020 wordt € 116.398 ten laste van de
stelpost uit de decembercirculaire 2020 gebracht.

3.3.3 Extra kosten Intervence 2021
Conform het collegebesluit worden de extra kosten voor Intervence 2021 ten laste van de meicirculaire
2021 gebracht.

3.3.4 Bijstelling budget inkoop jeugd 2021
Conform het raadsvoorstel '5e, 6e en 7e begrotingswijziging GGD 2021' wordt de bijstelling van het budget
inkoop jeugd 2021 ten laste van de meicirculaire 2021 gebracht.

3.3.5 Bezuiniging mantelzorgwaardering/noodfonds ten gunste van taakstelling artikel 12
Conform het collegebesluit 'Aanvullende bezuinigingen art 12 - mantelzorgwaardering' wordt € 111.650
toegevoegd aan de taakstelling artikel 12. Structureel is deze bezuiniging in de begroting 2022 verwerkt.

3.3.6 Niet bestede rijksbijdrage jeugd ten gunste van taakstelling artikel 12
Het restant van de rijksbijdrage jeugd uit de meicirculaire 2021 wordt conform het raadsvoorstel '5e, 6e en
7e begrotingswijziging GGD 2021' toegevoegd aan de taakstelling artikel 12.

3.3.7 OAB reserve budget

In het activiteitenplan Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (1280985) staan de doelstellingen
en activiteiten in 2021 opgenomen, waardoor de niet bestede middelen tot en met 2020 ingezet moeten
worden in 2021. Dit is een neutrale wijziging, omdat het lastenbudget wordt gedekt door niet bestede
rijkssubsidie.

3.3.8 Herschikking onderhoudbudget conform BW nota 1300906 (budgetneutraal)
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Met collegebesluit 1300906 heeft het college ingestemd met het inzetten van € 183.000 uit de beschikbare
artikel 12 middelen voor onderhoud kapotaalgoederen voor een aantal specifieke accommodaties. In
de 14e begrotingswijziging 2021 wordt het budget herschikt van een stelpost naar de desbetreffende
accommodaties.

3.3.9 Herschikking Wind In de Zeilen (WIZ) (budgetneutraal)

In de begrotingswijziging bij de eerste Berap 2021 zijn niet alle budgetten voor uitvoering van de WIZ
activiteiten op de juiste kostenplaats verwerkt. Met de 14e begrotingswijziging 2021 worden daarom diverse
herschikkingen doorgevoerd.

3.3.10 Verkoop woondeel oud archief/dotatie reserve Revitalisering Accommodaties
(budgetneutraal)

In 2021 wordt een deel van het oud archief verkocht. Het betreft hier de woningen. Het naastgelegen
Depot blijft in bezit van de gemeente. De verkoopopbrengst is met de 14e begrotingswijziging toegevoegd
aan de bestemmingsreserve Revitalisering Accommodaties. Dit is in aanvulling op de mutaties van de
bestemmingsreserve die zijn opgenomen in het raadsvoorstel Accommodaties.

3.3.11 Ramen budget mantelzorgregelingen vooruitlopend op dec circ 2021
In de decembercirculaire 2021 ontvangt de gemeente Vlissingen een bedrag van € 50.000 voor
mantelzorgregelingen. Dit bedrag wordt vooruitlopend op de decembercirculaire 2021 reeds begroot, omdat
dit als budgetoverheveling is aangemerkt.

3.3.12 herschikking van reserve grondexploitatie naar algemene reserve

De raad heeft op 30 september 2021 inhoudelijk ingestemd met het cascoherstel van de machinefabriek.
Reeds eerder dit jaar was (met de 6e begrotingswijziging 2021) hiervoor een bedrag ad € 1,25 mln. vanuit de
algemene reserve toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. In de later opgestelde 2e herziening 2021 van
de grondexploitatie, onderdeel van de programmabegroting 2022-2025, is vastgesteld dat de extra kosten
worden opgevangen binnen het resultaat saldo van de grondexploitatie Scheldekwartier. De mutatie tussen
de algemene reserve en de reserve grondexploitatie wordt daarom teruggedraaid.

3.4  Financieel overzicht corona

Vooruitlopend op de meicirculaire heeft het ministerie het 4e compensatiepakket Coronamaatregelen
bekend gemaakt. Dit is verwerkt in de 1e berap. Met de mei 2021 en septembercirculaire 2021 heeft
het ministerie aanvullende gelden ter beschikking gesteld. Ook heeft is er een eindafrekening gemiste
inkomsten 2020 plaatsgevonden. In onderstaande tabel zijn de diverse compensatiepakketten opgenomen.
Dit pakket heeft vooral betrekking op Sociaal Domein/Werk en inkomen.

Taakveld omschrijving
(bedragen * € 1.000)

Toelichting 2021 artikel 12

Meiciircualire 2021 Sociaal domein 600 ja

Meicirculaire 2021 Afval verwerking 77 nee

Afrekening steunmaatregelen
2020

83 nee

Septembercirculaire 2021 Sociaal Domein 831 ja

Totaal
coronacompensatiepakketten

1.591

In bovenstaand overzicht zijn alle compensatiepakketten opgenomen en het genomen besluit omtrent de
cultuur steunmaatregelen.

3.4 Corona effecten
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In de onderstaande tabel wordt in één oogopslag de effecten van de Corona crisis per programma, voor
zover bekend per 30 september aangegeven. Voor de posten waar het effect al goed te kwantificeren was,
is een bedrag aan nadeel opgenomen. De nadelige en voordelige effecten van de Corona crisis > € 25.000
zijn eerder toegelicht bij de financiële afwijkingen één oogopslag. In de eerste kolom is de verwijzing
opgenomen naar de toelichtingsonderdeel.

Tenslotte zijn ook de posten aangegeven met C? die mogelijk in aanmerking komen voor compensatie
vanuit het Rijk.

onderdeel
Corona effecten per programma
(bedragen x € 1.000)

art.
12 1e berap 2e berap

voor en
nadeel

budget
overhevelingresultaat I / S *

Programma 1 Leefbaarheid

3.1.11 Afvalverwerking nee 76 1 - - 77 I

3.1.3 Parkeren nee - - -675 - -675 C?

3.1.21 Recreatiebeheer nee - - -50 - -50 I

3.1. xx Stadsbeheer opleidingskn AMBOR
verlenging ivm corona

nee 6 - - - 6 I

Programma 2 Aantrekkelijke stad - - - - -

1e berap Steun cultuurfondsgelden nee 351 - - - 351 I

3.1.20 Kermis nee - - -90 - -90 C?

3.2.14 Muzeeum nee - - 100 -100 - I

Programma 3 Sociale Samenhang - - - - -

3.1. xx Steun cultuurfondsgelden t.b.v.
speeltuinen en scouting

ja 17 - - - 17 I

3.1.11 Perpectief Jongeren ja 115 -60 - - 55 I

3.1.11 Jongerenwerk ja 39 - - - 39 I

3.1.11 Mentale ondersteuning ja 33 - - - 33 I

3.1.11 Activiteiten en ontmoetingen ja 23 - - - 23 I

3.1.11 Bijzondere bijstand (TONK) ja 219 651 -870 - - I

3.1.11 Gemeentelijke schuldenbeleid ja - - 104 -104 - I

3.1.11 Bestrijden eenzaamheid ouderen ja 111 2 - - 114 I

3.1.11 Extra begeleiding kwetsbare groepen ja 108 - - - 107 I

3.1.11 Mutaties maatschappelijke opvang dak
thuislozen

ja 137 -137 - - - I

3.1.11 Mutaties voorschoolse voorziening
peuters

ja 14 -14 - - - I

3.1.13 Heroriëntatie zelfstandigen (DU)
(Corona)

ja - 11 - - 11 I

3.1.13 Buurt- en dorpshuizen (compensatie
corona)

ja - 29 - - 29 I

3.2.15 SPUK sportakkoord nee - - 128 -128 - I

3.1.13 Lokale cultuur (compensatie corona) ja - 150 - - 150 I

3.1.30 Afrekening wmo meerkosten corona
2020

ja - - -21 - -21 I

3.2.17 incidentele inhuurbudget team WMO/
jeugd

ja - - 166 -166 - I

3.2.18 Brede aanpak dak- en thuisloosheid ja - - 2.515 -2.515 - I

3.2.19 transformatiemiddelen ja - - 1.000 -1.000 - I

Programma 4 Bestuur - - - - -

1e berap Corona gelden- inzet tbv steun
cultuurfondsgelden

nee -368 - - - -368 I

3.1.22 Afrekening steunmaatregelen 2020 nee - - 83 - 83 I

Programma Overhead - - - - -

- - - - -
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onderdeel
Corona effecten per programma
(bedragen x € 1.000)

art.
12 1e berap 2e berap

voor en
nadeel

budget
overhevelingresultaat I / S *

Programma Algemene
Dekkingsmiddelen

- - - - -

3.1.25 Precarioterrassen nee - - -64 - -64 C?

Totaal 880 634 2.326 -4.013 -173

Waarvan

Overige nadelen klassiek domein 65 1 -568 -228 -730

Overige nadelen Sociaal Domein en
Werk & Inkomen

815 633 2.894 -3.785 557

3.5 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

In dit onderdeel worden de circulaires algemene uitkering uit het gemeentefonds verder toegelicht.

3.5.1 Meicirculaire 2021

In deze 2e bestuursrapportage is het financiële effect van de meicirculaire 2021 opgenomen. In deze
circulaire zijn ook een aantal taakmutaties opgenomen voor 2021. Voor de uitvoering van deze nieuwe
en/of geactualiseerde taken worden in deze circulaire de ter beschikking gestelde gelden meegenomen als
nieuw/of geactualiseerd budget. Alle taken hebben betrekking op het sociaal domein . De in de circualire
2022 tot en met 2025 opgenomen taakmutaties zijn opgenomen in de programmabegroting 2022-2025

3.5.1 Meicirculaire 2021 (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025
SD en W&I
(art 12)

A Begroting 2021 - 2024 Decembercirculaire 2020 152.014 147.188 147.852 149.484 149.484

- Acress 11- 101- 96- 92- 56-

- Uitkeringsfactor 182 602 741 771 848

- BCT Plafond 271

- Overige ontwikkelingen 17 301- 724- 1.106- 570

- Taakmutaties 751 7.115 6.806 6.626 6.628

B Meicirculaire 2021 153.225 154.503 154.579 155.683 157.474

B- A Toename Algemene Uitkering Gemeentefonds 1.211 7.315 6.727 6.199 7.990

1 Beschermd Wonen 774 1.381 1.677 1.700 1.699 ja

2 Maatschappelijke Opvang 112 -21 -21 -21 -21 ja

3 Vrouwenopvang 110 21 21 21 21 ja

B Totaal hogere bijdragen centrumgemeentetaken 996 1.381 1.677 1.700 1.699

4a Extra middelen jeugdzorg (definitef in meicirc) 1.230 3.600 3.000 2.800 2.800 ja

4b Extra middelen jeugdzorg (Opgenomen in 1e berap) -1.872 ja

5 Rijksvaccinatieprogramma meningokokken 10 9 9 9 9 ja

6 Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg 15 15 15 16 ja

7 Inburgering (IU) -7 28 15 10 4 ja

8 Armoedebestrijding kinderen (DU) -2 -2 -2 -2 ja

9 Participatie (IU) 91 100 92 78 69 ja

10 Voogdij/18+ (IU) 52 1.861 1.861 1.860 1.860 ja

11 Wet open Overheid 123 139 156 173 nee

12 Suppletie-uitkering Bommen 376 nee

13 Voorschoolse voorziening kleuters 14 nee

14 Maatschappelijke begeleiding statushouders 59 ja

15 Compensatie corona Klassiek Domein (verwerkt in
1e berap)

- nee
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3.5.1 Meicirculaire 2021 (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025
SD en W&I
(art 12)

15 Compensatie corona Sociaal Domein (opgenomen in
de 1e berap)

-798 ja

15 Compensatie corona Sociaal Domein ( definitief in
meicirc)

600 ja

C Totaal hogere budgetten taken specifiek
Vlissingen

-245 5.734 5.129 4.926 4.929

D Per saldo Netto ontwikkeling Gemeentefonds
(D= A-B-C)

460 200 -79 -427 1.362 nee

Netto bijdrage aan sociaal domein 361

Netto bijdrage aan klassiek domein 99 nee

Toelichting op de meicirculaire 2021 van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Algemeen

De voeding van het gemeentefonds als gevolg van de methode ‘samen de trap op en samen de trap af’
wordt het accres genoemd. De accressen 2020 en 2021 zijn vastgeklikt op het niveau van de meicirculaire
2020. Dit om rust en stabiliteit te creëren tijdens de corona-pandemie. Er vindt dus geen afrekening
plaats. Anders dan in de septembercirculaire 2020 zijn deze keer de accressen vanaf 2022 bijgewerkt. Voor
Vlissingen spannend, want de ervaringen in 2012 waren bij het instapmoment niet positief. Ook deze
keer valt het tegen, alle jaren vallen negatief uit. Dat is voor 2022: - € 355.000 2023: - € 712.000 2024: -
€ 1.027.000 2025: - € 1.120.000

In alle jaren zijn de lagere accressen volgens de circulaire het gevolg van lagere loon- en prijsontwikkeling
dan tot nu toe aangenomen. Vanaf 2023 is het accres neerwaartse bijgesteld als gevolg van lagere
rentelasten en lagere EU-afdrachten.

Het BCF-plafond bedraagt € 3,162 miljard voor gemeenten in 2020. Als de gezamenlijke declaraties onder
het plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond
volgt een uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage. Door de bevriezing van het
accres in 2020 en 2021 is het plafond in die jaren ook gefixeerd.

In de septembercirculaire 2020 ging men uit van een onderschrijding van het plafond. Thans vindt de
afrekening plaats, een plus van € 271.000. Gemeenten hebben nog minder gedeclareerd bij het BCF dan
eerder gedacht, de ruimte onder het plafond is groter geworden. De afrekening over 2020 vindt plaats in
2021 als een incidentele compensatie.

In deze circulaire wordt er geen tekst gewijd aan het intrekken of wijzigen van de opschalingskorting.
Beslissing is aan het nieuwe kabinet.

1 Beschermd Wonen

Voor dit onderdeel wordt vanaf 2022 structureel een bijdrage ontvangen voor volumeontwikkeling. Dit
bedrag wordt samen met de LPO verdeeld over de centrumgemeenten. In de komende septembercirculaire
2021 wordt nog een verrekening in het vooruitzicht gesteld omdat er meer cliënten zijn overgestapt naar de
Wet Langdurige Zorg (WLZ) en er dus meer budget overgeheveld moet worden.

NB

De rijksbijdrage Beschermd Wonen wordt ook ingezet om de tekorten bij MO Maatschappelijke Opvang en
Vrouwenopvang VO te dekken.
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2 Maatschappelijke Opvang

Aangepast door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven

3 Vrouwenopvang

Er worden extra middelen ingezet voor volume toename bij het Centrum Seksueel Geweld, schadelijke
praktijken en knooppunt huwelijkdwang en achterlating

4 Extra middelen jeugdzorg

Rijk en VNG zijn in het voorjaar een incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp
overeengekomen van € 493 miljoen via het gemeentefonds. Daarvan is in deze circulaire € 438 miljoen
verwerkt, de rest is voor de VNG voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening, hetgeen
wordt verwerkt in de septembercirculaire 2021. Daarnaast nog € 120 miljoen via specifieke uitkeringen. De
compensatie via het gemeentefonds komt bovenop de € 300 miljoen die al gegeven is. De compensatie is
niet louter een budgettair voordeel. Er moeten extra kosten uit betaald worden, zoals het terugdringen van
de wachtlijsten. In de 1e berap was rekening gehouden met een incidenteel voordeel € 1.872.000 op basis
van de voorinformatie van het ministerie. Bij de definitieve uitwerking in de meicirculaire is € 1.230.000
toegekend

5 Rijksvaccinatieprogramma meningokokken

Met ingang van 1 januari 2021 is de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY)
overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder
overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP).

6 Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg

Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel
‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)'. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel
op 1 januari 2022 in werking. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het
ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp
en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een
prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie
in hun gemeente. De gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die
voor de gemeente de JGZ uitvoert.

7 Inburgering (IU)

Geringe aanpassing in de maatstaven

8 Armoedebestrijding kinderen (DU)

Vanaf 2017 zijn structureel middelelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van
armoede onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor
komende jaar en verder. De middelen worden verdeeld op basis van CBS-gegevens over kinderen met een
kans op armoede. De verdeling over de gemeenten voor 2022 en verder is gebaseerd op gegevens over het
jaar 2018.

9 Participatie (IU)

Voor het onderdeel wijzigen de bedragen per gemeente in de eerste plaats door actualisatie van de
verdeling van de WSW-middelen. Daarnaast is sprake van wijzigingen in de verdeling van de bedragen per
gemeente door aanpassing van de drempelbedragen in de verdeling van de middelen Nieuw begeleiding. De
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drempelbedragen geven weer wat het gemiddelde bedrag is dat in het betreffende jaar beschikbaar is voor
de begeleiding van beschut werk. De drempelbedragen zijn in deze circulaire geïndexeerd vanwege de loon-
en prijsbijstelling en bedragen € 7.800 vanaf 2021.

10 Voogdij/18+ (IU)

In 2022 wordt overgegaan naar een nieuw woonplaatsbeginsel: de voogdijregeling wordt afgeschaften
Vlissingen wordt verantwoordelijk voor de kinderen die vanuit Vlissingen ter behandeling worden
doorgezonden. Met het nieuwe woonplaatsbeginsel worden 2 compensatieregelingen in het levengeroepen:

■ Gemeenten die in 2022 nadeel ondervinden van de vervallen systematiek

■ Gemeenten die in 2022 en 2023 kosten moeten maken voor jongeren waar geen financieel
verantwoordelijke voor is aan te wijzen. In 2023 komt geen afrekening over 2021 en in 2024 evenmin
eenafrekening over 2022. Wel komt er een compensatieregeling voor nadeelgemeenten, de bedragen zijn
nog niet bekend.

■ De IU Voogdij/18+ neemt vanaf 2022 toe door het gebruik van meer actuele gegevens van zorggebruik
voor jongeren.

11 Wet open Overheid

Dat betreft de Wet Open Overheid. Deze initiatiefwet is op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer
aangenomen en beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. Met dit wetsvoorstel
geven de initiatiefnemers zowel de actieve als de passieve openbaarmaking van overheidsinformatie
een nieuwe basis, verankeren zij het recht op toegang tot informatie wettelijk en beogen zij de
informatievoorziening en informatiehuishouding van het Rijk en decentrale overheden te verbeteren. De
Eerste Kamer dient nog een besluit te nemen over de WOO. Bij instemming van de Eerste Kamer zal de wet
een halfjaar later in werking treden. Dit zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022 zijn. De huidige
Wet openbaarheid van bestuur (WOB) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de WOO.

12 Suppletie-uitkering Bommen

Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen
en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Vlissingen heeft - op basis van de
ingediende aanvraag - deze uitkering ontvangen

13 Voorschoolse voorziening kleuters

Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt
voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari te vergoeden. Het
betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen
rondom kinderopvang (Sociaal medische indicatie, Voorschoolse Educatie en het peuteraanbod). Voor de
periode van 16 december tot 8 februari is de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters
in verband hiermee opgehoogd. Met deze ophoging kunnen gemeenten de eigen bijdrage van de ouders
die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen vergoeden voor de tweede periode van sluiting. De
verdeling van het toegevoegde bedrag vindt plaats naar rato van het aandeel van iedere gemeente in de
decentralisatieuitkering Voorschoolse voorziening peuters voor het jaar 2021. Organisaties zijn voor de
zomer 2021 reeds gecompenseerd.

14 Maatschappelijke begeleiding statushouders

Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college van burgemeesters en wethouders in de
maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden
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15 Compensatie corona

In de meicirculaire wordt hiervoor € 677.000 ontvangen. In de 1e berap gaat was hiervoor € 874.000
opgenomen. Zie ook paragraaf 3.4

3.5.2 Septembercirculaire 2021

In deze 2e bestuursrapportage is het financiële effect van de septembercirculaire 2021 opgenomen. In
deze circulaire zijn een aantal taakmutaties opgenomen voor 2021 tot en 2025 . Voor de uitvoering van
deze nieuwe en/of geactualiseerde taken worden in deze circulaire de ter beschikking gestelde gelden
meegenomen als nieuw/of geactualiseerd budget. Alle taken hebben betrekking op het sociaal domein .
De in de circualire 2022 tot en met 2025 opgenomen taakmutaties zijn nog niet opgenomen in de
programmabegroting 2022-2025.

3.5.2 september 2021 (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025
SD en W&I
(art 12)

A Begroting 2021 - 2024 meicirculaire 2021 153.225 154.503 154.579 155.683 157.474

- Acress 1.644 1.831 1.873 2.130

- Uitkeringsfactor 179 346 340 313 336

- BCT Plafond 321

- Terugdraaing opschalingskorting 758

- Overige ontwikkelingen 762- 759 199- 198- 197-

- Taakmutaties 4.594- 7.180- 7.727- 7.740- 7.731-

B September circulaire 2021 149.127 150.072 148.824 149.931 152.012

B-A Toename Algemene Uitkering Gemeentefonds -4.098 -4.431 -5.755 -5.752 -5.462

1 Beschermd Wonen -5.521 -7.513 -7.683 -7.693 -7.677 ja

2 Maatschappelijke Opvang -40 -13 -13 -13 -13 ja

3 Vrouwenopvang -7 -5 -5 -5 -5 ja

B Totaal hogere bijdragen centrumgemeentetaken -5.568 -7.531 -7.701 -7.711 -7.695

4 Extra middelen jeugdzorg 144 -20 - - - ja

5 Rijksvaccinatieprogramma 6 6 6 6 ja

6 Nacalculatie Mobiliteitshulpmiddelen WLZ -44 -40 -37 -34 -35 ja

7 Uitvoering implementatie breed offensief 60 - - - - ja

8 Landelijke structuur interventie teams 9 10 10 10 ja

9 Toezicht en handhaving gastouderschap 18 18 18 19 ja

10 Compensatie corona 831 433 - - - ja

11 Suppletie uitkering sociaal domein -7 -7 -7 -7 -7 ja

12 Participatie -10 -10 -16 -22 -29 ja

13 Gezond in de stad 38 nee

14 Uitvoeringskosten svb PGB trekkingsrechten -76 ja

C Totaal hogere budgetten taken specfiek
Vlissingen

974 351 -26 -29 -36

D Per saldo Netto ontwikkeling Gemeentefonds
(D= A-B-C)

496 2.749 1.972 1.988 2.269

Netto bijdrage aan sociaal domein 519 1.609 1.259 1.271 1.140

Netto bijdrage aan klassiek domein -23 1.140 713 717 829

Stelpost klassiek domein in Programmabegroting 2022
2025

1.000 800 800 900
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Toelichting op mutaties in septembercirculaire 2021 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Algemeen:

De voeding van het gemeentefonds als gevolg van de methode ‘samen de trap op en samen de trap af’
wordt het accres genoemd. De accressen 2020 en 2021 zijn vastgeklikt op het niveau van de meicirculaire
2020. Dit om rust en stabiliteit te creëren tijdens de corona-pandemie en er vindt geen afrekening plaats. In
de septembercirculaire 2021 zijn de accressen vanaf 2022 weer bijgewerkt. Deze keer valt het mee, alle jaren
vallen positief uit. De mutaties ten opzichte van de meicirculaire 2021 zijn 2022: € 1, 64 miljoen, 2023:
€ 1,83 miljoen, 2024: € 1,87 miljoen 2025: € 2,13 miljoen

In alle jaren zijn de hogere accressen volgens de circulaire het gevolg van hogere loon- en prijsontwikkeling
dan tot nu toe aangenomen. Ook in de jaren na 2022 is het accres opwaarts bijgesteld als gevolg van
uitgaven klimaatmaatregelen, compenseren gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg en de EU-
afdrachten.

Het BCF-plafond bedraagt € 3,25 miljard voor gemeenten in 2021. Als de gezamenlijke declaraties onder het
plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond volgt
een uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage. Door de bevriezing van het accres
in 2020 en 2021 is het plafond in die jaren ook gefixeerd. In het systeem is opgenomen dat jaarlijks bij de
septembercirculaire een voorschot wordt verstrekt op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar.
In de meicirculaire volgend op het kalenderjaar volgt dan de afrekening. In deze circulaire bedraagt het
voorschot voor het jaar 2021 € 0,3 mlijoen. In de meicirculaire 2022 vindt de afrekening plaats.

In de septembercirculaire 2021 is bekend gemaakt dat ook de oploop van de opschalingskorting in
2022 ( Vlissingen 0,75 miljoen incidenteel geschrapt wordt. Incidenteel wil zeggen dat de korting in de
betreffende jaren (landelijk € 70 miljoen voor 2020; € 90 miljoen voor 2021 en € 110 miljoen voor 2022)
wordt teruggeboekt, maar de reeks eindigt wel in een korting van € 975 cumulatief in 2025, zoals voorzien.
Het verschil vanaf 2023 tussen de ‘oorspronkelijke cumulatieve opschalingskorting’ en zoals opgenomen in
de septembercirculaire 2021 is weer nihil. Vanaf 2023 stemt dit dan ook weer overeen met de raming die de
gemeenten in hun eigen begroting hebben opgenomen. Het is aan een nieuw kabinet om te besluiten over
de opschalingskorting voor 2023 en verder.

1 Beschermd Wonen

Er is sprake van een aanvullende uitname uit de integratie-uitkering Beschermd wonen omdat er meer
cliënten dan oorspronkelijk geraamd zijn overgegaan van Wmo beschermd wonen naar de Wet langdurige
zorg.

De rijksbijdrage Beschermd Wonen wordt ook ingezet om de tekorten bij MO Maatschappelijke Opvang en
Vrouwenopvang VO te dekken.

2 Maatschappelijke Opvang

Aanpassing van volume maatstaven

3 Vrouwenopvang

Bijdrage aan de landelijke coördinatiefunctie Centrum Seksueel Geweld (CSG).

4 Extra middelen jeugdzorg

In de meicirculaire 2021 heeft het kabinet € 613 miljoen voor het jaar 2021 beschikbaar heeft gesteld voor
acute problematiek in de jeugdzorg. In totaal € 55 miljoen was de meicirculaire 2021 nog niet verwerkt
in de verdeling van het algemene uitkering omdat het Rijk en de VNG een klein deel hiervan wilden
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inzetten voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de
wachtlijsten specialistische jeugdzorg. Inmiddels hebben de VNG en het Rijk deze kosten begroot waardoor
bij deze circulaire het resterende deel (Vlissingen € 144.000) kan worden toegevoegd aan de algemene
uitkering. In deze circulaire is voor 2022 wel een incidentele technische correctie uitvoeringskosten SVB
verwerkt.

Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdstelsel en de
structurele financiën. Het oordeel van de Commissie van Wijzen dient daarbij als zwaarwegende inbreng.
Het Rijk en de VNG, in samenwerking met andere betrokken partijen (onder andere cliënten, aanbieders
en professionals), committeren zich aan het opstellen van een hervormingsagenda, die bestaat uit een
combinatie van een set van maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder
jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Deze hervormingsagenda omvat zowel afspraken over maatregelen die
passen binnen het huidige stelsel, als het starten met de voorbereiding van aanpassing in nationale wet- en
regelgeving. Het is aan een nieuw kabinet om over de hervormingsagenda te besluiten. De extra middelen
zoals opgenomen in de programmabegroting 2022 - 2025 blijven ongewijzigd.

5 Rijksvaccinatieprogramma

Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het
Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de
vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding wordt de algemene uitkering
vanaf 2022 structureel opgehoogd De middelen zijn toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor
de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma

6 Nacalculatie Mobiliteitshulpmiddelen WLZ

Op 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd.
Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle
cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. In deze circulaire
is de nacalculatie structureel vanaf 2021 verwerkt. Conform bestuurlijke afspraak is de nacalculatie
gebaseerd op realisatiegegevens van 2020, zoals die worden aangeleverd bij de Nederlandse Zorgautoriteit

7 Uitvoering implementatie breed offensief

Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die
manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit wetsontwerp is vanwege de
demissionaire status van het kabinet controversieel verklaard. Een deel van de activiteiten is echter niet
afhankelijk van een wetswijziging en kan toch worden uitgevoerd.

Voor de implementatie van de voorstellen uit Breed offensief heeft het ministerie van SZW incidentele
middelen beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021. De verdeling van deze middelen vindt plaats via
bestuurlijke afspraken met de VNG. Op basis van die bestuurlijke afspraken ontvangen gemeenten in
2021 via de algemene uitkering voor de implementatie van de onderdelen van Breed offensief die géén
wetswijziging vereisen en sowieso zullen worden doorgezet. De maatregelen richten zich veelal op het
gemakkelijker maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen. Het gaat onder
andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het
uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening

8 Landelijke structuur interventie teams

In de Landelijke Structuur Interventieteams (LSI) werken gemeenten samen met andere
overheidsorganisaties ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude,
uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden zoals door
de LSI aangeduid. Voor de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van projecten binnen de LSI zal
het ministerie van SZW jaarlijks budget beschikbaar stellen via de algemene uitkering
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9 Toezicht en handhaving gastouderschap

Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang in het kader van het
intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang stelt het ministerie van SZW vanaf 2022
extra budget ter beschikking via de algemene uitkering.

10 Compensatie corona (zie hoofdstuk 2 en 3.4 )

In het steun- en herstelpakket voor het derde kwartaal van 2021 is bekend gemaakt dat het kabinet de voor
de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen gereserveerde € 60 miljoen overhevelt naar het gemeentefonds
ter compensatie van de extra uitgaven. De voorlopige verdeling was al als bijlage bij de meicirculaire 2021
gedeeld. Deze circulaire bevat de definitieve verdeling.

Tevens is in dit steun- en herstelpakket medegedeeld dat het beschikbare budget van de TONK verdubbeld
is om gemeenten meer ruimte te geven in de uitvoering van de TONK. De eerste tranche is al bij de
aanvullende brief maart 2021 over gemeenten verdeeld. De overige budget wordt op dezelfde wijze
verdeeld.

11 Suppletie uitkering sociaal domein

Alle gemeenten hebben te maken met de suppletie-uitkering Overheveling IUSD (integratie-uitkering
Sociaal domein). Bij de decembercirculaire 2020 zijn de definitieve bedragen van de suppletie-uitkering
voor 2019 en 2020 bekend gemaakt. De suppletie-uitkering voor 2021 is in deze circulaire nagecalculeerd en
daarmee eveneens definitief geworden.

12 Participatie

De verlaging van de integratie-uitkering Participatie vanaf 2021 conform de bestuurlijk overeengekomen
rekenregel. Het UWV voert de no-riskpolis uit voor de gehele gemeentelijke doelgroep banenafspraak en
nieuw beschut werk. Dit jaar bleken de uitgaven van het UWV aan de no-riskpolis hoger te zijn geweest dan
aanvankelijk geraamd. Dit wordt gefinancierd via een verlaging van de integratie-uitkering Participatie.

13 Gezond in de stad

De voortzetting van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad in 2022 via de gelijknamige
decentralisatie-uitkering

14 Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten PGB

Verhoging van de bijdrage in de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekerings Bank.
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In dit hoofdstuk wordt de meerjarige ontwikkeling van het begrotingssaldo gepresenteerd. Hierbij is een
splitsing gemaakt tussen de onderwerpen die onderdeel zijn van het artikel 12 vervolgonderzoek en het
eigen risico gedeelte. Het artikel 12 vervolgonderzoek richt zich op het sociaal domein en werk & inkomen.

4.1 Artikel 12 traject sociaal domein en werk & inkomen

In hoofdstuk 3 is per programma aangegeven (voor- en nadelen) of de bijbehorende onderdelen vallen
onder het artikel 12 traject sociaal domein en werk & inkomen. In onderstaande tabel is samengevat wat de
financiele voor- en nadelen zijn in deze 2de bestuursrapportage die vallen onder het artikel 12 onderzoek.

Samenvatting art 12 onderwerpen
2e bestuursrapportage 2021 (excl
algemene reserve) 2021 2022 2023 2024 2025

Mutaties voor en nadelen artikel 12
sociaal domein en werk & inkomen

905 1.609 1.259 1.271 1.140

Mutatie 2e BERAP artikel 12 sociaal
domein en werk & inkomen

905 1.609 1.259 1.271 1.140

In het inspectierapport over 2020 van de art 12 inspecteur wordt voorgesteld Vlissingen een aanvullende
uitkering voor het jaar 2020 te verlenen van € 5.265.000. Indien de fondsbeheerders van het
gemeentefonds dit advies geheel of gedeeltelijk overnemen betreft het een extra aanvullende uitkering
bovenop de aanvullende uitkering van € 7.000.000 over 2020 zoals door de fondsbeheerders d.d. 19
december 2019 besloten naar aanleiding van het inspectierapport 2017-2018.

Er wordt alleen onderzoek gedaan naar het sociaal domein en werk & inkomen. Dat betekent dat de
volgende 4 clusters uit het gemeentefonds onderwerp van onderzoek zijn: 1) inkomen en participatie, 2)
samenkracht en burgerparticipatie 3) jeugd en 4) maatschappelijke ondersteuning.

De bovenstaande bedragen in de tabel (voor- en nadelen) zijn onderwerp van bespreking met de artikel 12
inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. Deze worden via een O&O formulier voor akkoord
voorgelegd.

4.2. Eigen risico gedeelte gemeentelijke bijdrage (NOG TE UPDATEN)

In onderstaande tabel is inzicht gegeven in het eigen risico gedeelte van de Programmabegroting 2021. Alle
O&O onderwerpen sociaal domein en werk & inkomen behoeven goedkeuring van de artikel 12 inspecteur
en de provincie Zeeland als toezichthouder.

Paragraaf
4.2 Overzicht eigen risico gedeelte 2021 2022 2023 2024

Primaire Programmabegroting 2021 -10.815 -8.620 -6.939 -6.754

1e berap -577 -534 164 39

1e wijziging orionis -293 -294 -58

Programmabegroting 2021 na wijzigingen -11.685 -9.447 -6.833 -6.715

resultaten 2e bestuursrapportage 2021 voor en nadelen 1.500 2.246 1.462 1.552

Begrotings saldo Programmabegroting 2021 na 2e
bestuursrapportage 2021

-10.184 -7.201 -5.372 -5.163

Waarvan artikel 12 vervolgtraject sociaal domein en werk & inkomen

Primaire Programmabegroting 2021 Sociaal domein en
Werk & Inkomen

-10.816 -8.620 -6.939 -6.754

pm pm pm pm

Herziene primaire Programmabegroting 2021 Sociaal
domein en Werk & Inkomen

-10.816 -8.620 -6.939 -6.754



4. ONTWIKKELING BEGROTINGSSALDO INCL.
ARTIKEL 12

31

Paragraaf
4.2 Overzicht eigen risico gedeelte 2021 2022 2023 2024

wijzigingen tot 2e bestuursrapportage 507 -3.860 -71 242

Begrotings saldo Art 12 -10.309 -12.480 -7.010 -6.512

Mutaties voor en nadelen artikel 12 sociaal domein en werk &
inkomen

905 1.609 1.259 1.271

- - -

Begrotings saldo Art 12 na 2e bestuursrapportage 2021 -9.404 -10.871 -5.751 -5.241

Saldo eigen risico gedeelte -780 3.670 379 78

4.2.1 Herberekening Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen primaire begroting
2020 - 2024
Na het vaststellen van de programmabegroting 2020-2023 is gebleken dat het berekende begrotingssaldo
artikel-12 niet volledig aansluit bij het berekende tekort zoals de artikel-12 inspecteur dit hanteert.
Dit wordt veroorzaakt door een verschillende wijze van toerekening van de overhead aan de clusters
Sociaal Domein en Werk & Inkomen en een structurele aanpassing van de primaire begroting 2020. De
berekening van het begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen zal worden herzien en leidt tot
een herverdeling van het begrotingssaldo tussen het eigen risico gedeelte en het negatief saldo Sociaal
Domein en Werk & Inkomen. Met de artikel-12 inspecteur worden nadere afspraken gemaakt over de
implementatie van de berekeningssystematiek.

Begrotingssaldo Sociaal Domein en
Werk & Inkomen

2021 2022 2023 2.024 2.025

Cluster Inkomen en participatie:

6.3 Inkomensregelingen -4.113 -3.950 -2.945 -2.426 -2.428

6.4 Begeleide participatie -20.302 -18.622 -17.381 -17.683 -17.669

6.5 Arbeidsparticipatie - - - - -

Overhead -102 -82 -103 -110 -108

Totaal Inkomen en participatie -24.517 -22.654 -20.429 -20.219 -20.205

Cluster Samenkracht en
burgerparticipatie:

6.1 Samenkracht en burgerparticip. -5.115 -5.779 -5.582 -5.662 -5.719

6.2 Wijkteams -3.347 -4.061 -3.237 -3.297 -3.358

Overhead -3.409 -3.404 -3.787 -4.012 -3.963

Totaal Samenkracht en burgerparticipatie -11.871 -13.244 -12.606 -12.971 -13.040

Cluster Jeugd:

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -18.026 -19.322 -19.338 -18.973 -18.641

6.82 Geëscaleerde zorg 18- -187 -193 -198 -204 -204

Overhead - - - - -

Totaal Jeugd -18.213 -19.515 -19.536 -19.177 -18.845

Cluster Maatschappelijke ondersteuning:

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) -2.491 -2.561 -2.614 -2.667 -2.709

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -14.843 -16.145 -13.603 -14.265 -14.698

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -46.753 -44.481 -44.632 -44.668 -44.688

Overhead -284 -995 -262 -277 -273

Totaal Maatschappelijke ondersteuning -64.371 -64.182 -61.111 -61.877 -62.368

-939 -482
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Begrotingssaldo Sociaal Domein en
Werk & Inkomen

Bijdrage Algemene uitkering 109.567 109.663 108.413 109.003 110.182

Totaal Begrotingssaldo SD en W&I -9.404 -10.871 -5.752 -5.241 -4.276

4.2.2Mei en September 2021 onderdeel Sociaal Domein en Werk en Inkomen
Dit betreft het financiële effect vanuit de mei en september circulaire 2021 op het begrotingssaldo voor
het Sociaal Domein en Werk & Inkomen, waarbij de taakmutaties en de corona compensatiemaatregelen
hieronder gespecificeerd zijn opgenomen.

4.2.3 Mei en September 2021 onderdeel Sociaal
Domein en Werk en Inkomen 2021 2021 Totaal

mei sept

Mutatie Omvang Clusters gemeentefonds t.o.v sept circ
2020

cluster Inkomen en participatie 1.296 875 2.171

cluster Samenkracht en burgerparticipatie 2.922 34 2.956

cluster Jeugd 1.413 101 1.514

cluster Maatschappelijke ondersteuning 1.290 5.268- 3.978-

A Totaal toename clusters sociaal domein 6.921 4.258- 2.663

Taakmutaties centrumtaak

1 Beschermd Wonen 774 -5.521 4.747-

2 Maatschappelijke Opvang 112 -40 72

3 Vrouwenopvang 110 -7 103

B Totaal hogere bijdragen centrumgemeentetaken 996 -5.568 -4.572

Taakmutaties Sociaal Domein Vlissingen

Extra middelen jeugdzorg 1.230 144 1.374

Rijksvaccinatieprogramma meningokokken 10 10

Inburgering (IU) -7 7-

Participatie (IU) 91 -10 81

Voogdij/18+ (IU) 52 52

Maatschappelijke begeleiding statushouders 59 59

Nacalculatie Mobiliteitshulpmiddelen WLZ -44 44-

Uitvoering implementatie breed offensief 60 60

Suppletie uitkering sociaal domein -7 7-

C Totaal taakmutaties 1.435 143 - 1.578

Compensatie pakketten Sociaal domein Corona

Extra begeleiding kwetsbare groepen 107 107

Bestrijden eenzaamheid ouderen 114 114

Perspectief Jeugd en Jongeren 55 55

Jongerenwerk Jeugd 39 39

Mentale ondersteuning jeugd 33 33

Activiteiten en ontmoetingen jeugd 23 23

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 218 218

Heroriëntatie zelfstandigen (DU) (Corona) 11 11

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 652 652

Buurt- en dorpshuizen 29 29

Lokale cultuur 150 150

D Compensatie corona 600 831 - 1.431

E Totaal hogere budgetten taken 3.031 -4.594 - 1.578
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4.2.3 Mei en September 2021 onderdeel Sociaal
Domein en Werk en Inkomen 2021 2021 Totaal

verwerkt in 1e berap corona -798

verwerkt in 1e berap extra middelen jeugd -1.872

F Per saldo Netto ontwikkeling (D= A-B-C) 361 336 - 1.085

4.3 Voortgang taakstelling Sociaal Domein en Werk & inkomen

In onderstaande tabel is de voortgang van de taakstelling opgenomen.
Het Plan van Aanpak art. 12 behelst in aansluiting op de opdrachten zoals opgenomen in de rapportages
van de inspecteur - het Inspectierapport 2019 en het concept Inspectierapport 2020 – een breed pakket aan
maatregelen. Ten aanzien van Orionis en de inrichting van het Regieteam is al duidelijk wat de resultaten
voor 2021 zullen zijn.

Voor de overige activiteiten in het Plan van Aanpak geldt dat gewerkt wordt aan de inrichting van een
Dashboard op basis waarvan een actuele stand van zaken gegeven kan worden op de behaalde resultaten
ten aanzien van de taakstelling. Op basis van deze gegevens kan dan een periodieke standaardrapportage
worden opgesteld.

Voortgang taakstelling Sociaal
Domein en Werk & Inkomen 2021 2022 2023 2024 2025

Taakstelling uit inspectierapport 2019 Art
12 inspecteur

5.302.000 -7.046.000 -8.159.000 -8.159.000 -8.159.000

Opgenomen taakstelling
programmabegroting 2021

-3.180.990 -5.637.000 -8.159.000 -8.159.000 -8.159.000

60% 80% 100%

Orionis 1e begrotingswiijziging realiseren
taakstelling

2.051.170 1.214.620 1.720.330 2.110.980 2.110.980

Besparing inkoop jeugd 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Meicirculaire 2021 Extra rijksmiddelen 208.303 3.600.000 3.000.000 2.800.000 2.800.000

Toename kosten Jeugd -566.710 -566.460 -566.930 -567.050

Uitname voor onderzoeksopdracht Jeugd -86.200 - - -

Besparing ROAT 169.000 169.000 169.000 169.000

Bezuiniging mantelzorgwaardering 111.650 114.670 117.760 120.940 120.940

Besparing WMO Begeleiding 470.000 476.620 423.140 453.210 147.410

Besparing WMO Huishoudelijke hulp /
zorg

457.859 489.600 297.820 160.680 116.980

PGB bestedingen Jeugd 97.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Verscherping verordening en toegang 144.000

Totaal gerealiseerde taakstelling 3.595.982 5.711.600 5.461.590 5.547.880 5.342.260

Nog te realiseren taakstelling -2.697.410 -2.611.120 -2.816.740

Geraliseerd boven de
begrotingstaakstelling

414.992 74.600

Toelichting taakstelling. In de jaarschijf 2021 is € 415.000 meer gerealiseerd dan de taakstelling zoals
opgenomen in de programmabegroting 2021.
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5.1 Inleiding

Het programma Leefbaarheid is een samenvoeging van de eerdere programma's Bereikbaarheid en
Bruikbaarheid Openbare Ruimte. Het omvat de volgende taakvelden: crisisbeheersing en brandweer,
openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, parkeren, parkeerbelasting, onderwijshuisvesting,
sportaccommodaties, economische havens en waterwegen, openbaar groen en (openlucht) recreatie, afval,
riolering, milieubeheer en begraafplaatsen.

5.1.1 Impact Coronacrises

Corona heeft een impact op de vele beleidsterreinen. Daarnaast zijn er ook relaties tussen de programmas
leefbaarheid en programma Sociale Samenhang.

5.2 Stand van zaken wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? (input marap)

In de programmabegroting 2021-2024 zijn voor elk programma de te bereiken maatschappelijke effecten
opgenomen. Om deze te behalen zijn uitvoeringsmaatregelen opgesteld. In deze paragraaf wordt
gerapporteerd over de stand van zaken van deze uitvoeringsmaatregelen (wat gaat het College daarvoor
doen in 2021?). Deze verantwoording vind plaats door middel van het stoplichtensysteem. Groen betekent
dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie niet (volledig) is
gerealiseerd of achter op schema ligt. Wanneer het stoplicht op rood staat, zal deze worden toegelicht.

5.2.1. Crisis beheersing en brandweer

5.2.1. Crisis beheersing en brandweer

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

De consultatie van uw raad door de VRZ over het nieuwe
beleidsplan voorbereiden en van advies voorzien.

5.2.2. Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2020/2021

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

1 Vaststelling en uitvoering Uitvoeringsprogramma
Veiligheid
2021.

2 Het in samenwerking met de Havendriehoek vaststellen
en
uitvoering geven aan het plan "Integere en weerbare
zeehavens
Zeeland-West Brabant."

3 Uitvoeren raadsmotie opschorten I-criterium coffeeshops.

5.2.3 Verkeer en Vervoer

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Opstellen ontwerp voor de herinrichting route Prins
Hendrikweg
- Oude Veerhavenweg voor alle verkeersdeelnemers (incl.
voetganger, fietser en Openbaar Vervoer).

Mede door Coronamaatregelen heeft het
participatietraject en het verkeersonderzoek
vertraging opgelopen. Verkeersonderzoek is
inmiddels nagenoeg afgerond. Vervolgens zal
nog een stedenbouwkundige uitwerking nodig
zijn voordat een DO vastgesteld kan worden.
In de tussentijd is, mede door toekenning
van een FIB subsidie, ook de herinrichting
van de Edisonweg toegevoegd aan dit project.
Ontwerpfase voor het noordelijk deel van de
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Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting
Edisonweg (tussen Voltaweg en Hertzweg) is
nagenoeg afgerond.

De bestaande onderhoudsachterstand van het
verhardingsareaal: Opstellen en uitvoeren van
ontwerpen voor de integrale wijkaanpak.

Een duurzaam veilige weginrichting op de Vlissingsestraat:
Afronden onderzoek naar een duurzaam veilige
weginrichting.

Onderzoek afronden Q4
Er heeft een prioritering van de
verkeerskundige taken plaatsgevonden.
Het onderzoek naar de Vlissingsestraat is
hierdoor nog niet uitgezet. De opdracht is nu
in voorbereiding en wordt in Q4 nog uitgezet
bij een verkeerskundig adviesbureau.

Een aantrekkelijke uitstraling van de Lange Zelke als
winkelstraat: Opstellen herinrichtingsplan

Samen met ondernemers en bewoners een voorontwerp
opstellen voor de Scheldestraat

Er heeft een prioritering van de
verkeerskundige taken plaatsgevonden. Het
opstellen van een voorontwerp is hierdoor
nog niet uitgezet. De opdracht is nu in
voorbereiding .

Actualiseren van het Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoerbeleid (GVVP)

Er heeft een prioritering van de
verkeerskundige taken plaatsgevonden. Het
actualiseren van het GVVP krijgt de hoogste
prioriteit in 2022. In Q1 starten we met de
voorbereidingen en opdrachtverstrekking.

Uitvoering geven deel Strategisch Plan Verkeersveiligheid
(SPV)

Er heeft een prioritering van de
verkeerskundige taken plaatsgevonden. In
Q4 starten we nog met het uitwerken van het
SPV. In Q1 of Q2 van 2022 volgt vaststelling.
Daarna kan uitvoering gegeven worden aan de
eerste maatregelen.

Voorbereidingen aanschaf selectief toegangssysteem

Opstellen ontwerp en bestek ten behoeve van uitvoering
herinrichting Coosje Buskensstraat.

Start ontwerpproces herinrichting Aagje Dekenstraat,
Walstraat,
Coosje Buskenstraat (overig).

5.2.4 Parkeren

5.2.4. Parkeren

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Evalueren van het parkeerbeleid. Er heeft een prioritering van de
verkeerskundige taken plaatsgevonden.
Hierdoor is de evaluatie van het parkeerbeleid
uitgesteld. In Q2 van 2022 starten we de
evaluatie. Voorafgaand laten we nieuwe
parkeerdrukmetingen uitvoeren.
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5.2.5 Economische Havens en Waterwegen

5.2.6 Onderwijshuisvesting

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Wij starten met de nieuwbouw van twee scholen en één
gymzaal
in Oost-Souburg.
Wij onderzoeken en bereiden voor de nieuwbouw school
Scheldekwartier in 2022.

Vergunning is 1 maand later verleend in Q3
Onderzoek gestart en Raadsbesluit gepland in
Q4

5.2.7 Sportaccomodaties

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

2021: uitvoeren van het 'Accommodatieplan op
hoofdlijnen' en 'Jaarplan Revitalisering gemeentelijke
accommodatiebestand 2021'. Dit is onderdeel van
het Majeure project 'Revitalisering gemeentelijke
accommodatiebestand.

Na vaststelling SHP en het 'Accommodatieplan
op hoofdlijnen '.

5.2.8 Groen

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Vaststellen van ambities op het gebied van
klimaatadaptatie en de recreatie. biodiversiteit in een nieuw
groenbeleidsplan.
Vaststellen van ambities in speeluimte beleid

5.2.9 Riolering

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Bij herinrichtingen zorgen we voor een integrale
wijkgerichte aanpak waarin de disciplines Riool, Wegen en
Groen tegelijkertijd hun beheerachterstanden aanpakken
en daarmee op een efficiënte wijze de achterstanden
inlopen.

5.2.10 Afval

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Raadsvoorstel voorleggen over de keuze bron- of
nascheiding.

Actuele Afvalstoffenverordening voorleggen Actualisatie afvalstoffenverordening: Op 30
september heeft het besluit plaatsgevonden
over bron-nascheiding. Op basis van dit
besluit kan de verordening verder worden
geactiualiseerd en de vervolgstappen worden
gezet.

Uitbreiden GFT Uitbreiden gft-voorziening laagbouw
deelgebied 4
Uitbreiden gft-voorziening hoogbouw deel 1
Q2
Uitbreiden GFT: De uitbreiding van de gft
voorziening van laagbouw is afgerond.
Momenteel wordt in het eerste deelgebied
gestart met het proces om bij hoogbouw een
gft-voorziening te plaatsen. Na deelgebied twee
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Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting
zal de evaluatie plaatsvinden. Waarschijnlijk
zal de evaluatie in Q1 2022 plaatsvinden

Toegangsbeperking De laatste voorbereidingen worden in wk
39/40 getroffen alvorens de inzamelcontainers
worden afgesloten in deelgebied 2

Ontvlechting bedrijfsafval

Inzet van een afvalcoach (0,7 fte)

5.2.11 Klimaat

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Het college gebruikt de beschikbare communicatiekanalen
om particuliere woningeigenaren te informeren over
de beschikbaarheid van de RRE-subsidie en de daaruit
voortvloeiende deelprojecten
Deze betreffen zijn: CVoptimalisatie, Energiek Zeeland,
Monumentenpaspoort, Duurzame Monumenten (DuMo)-
coach, Warmtescan, Energiebox, Inkooptraject en
duurzaamheidsscan voor VvE's.

Het betrekken van inwoners en stakeholders bij dit
proces om de Transitievisie Warmte (TVW) vervolgens ter
vaststelling voor te leggen aan de raad.

Het leveren van input voor de KaSZ om deze uiteindelijk in
de eerste helft van 2021 door de raad te laten vaststellen.

Het opstellen van een breedgedragen, ambitieus maar
realistisch milieu-/ duurzaamheidsbeleid en dit ter
vaststelling voor te leggen aan de raad.

Er is prioriteit gegeven aan de Regionale
EnergieStragegie (RES) en de Transitie Visie
Warmte (TVW), hierdoor is dit beleid nu nog
niet opgesteld. Dit wordt opgepakt in 2022.

Uitvoering geven aan het fiche Aardgasvrije wijken uit het
compensatiepakket Wind in de Zeilen, door met de eerste
wijk in de bestaande voorraad aan de slag te gaan met het
afkoppelen van het aardgas.

5.2.12 Milieubeheer

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

De uitvoering van de beoordeling van plannen voor
de aanleg van bodemenergiesystemen in de wijken
Edisonweg-Noord, Claverveldfase 2 en Souburg Noord

De uitvoering van de beoordeling wordt via het jaarplan
2021 aan de RUD-Zeeland opgedragen; de RUD heeft
hiervoor in 2021 een bedrag van € 20.000 nodig

De uitvoeringskosten van het jaarplan
2021 gaan naar verwachting € 95.000 meer
kosten. Dit komt door een toenemend aantal
aanvragen, daardoor meer advieskosten
en meer kosten van controle, toezicht en
handhaving. De definitieve uitvoeringskosten
2021 worden begin 2022 via de jaarrekening
2021 van de RUD met de gemeente afgerekend.

De deelname van de RUD aan de systeemkontroles in de
havens
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Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting
De uitvoering van de beoordeling wordt via het jaarplan
2021 aan de RUD-Zeeland opgedragen; de RUD heeft
hiervoor in 2021 een bedrag van € 32.719 nodig

5.2.13 Begraafplaatsen

5.3 Continue taken

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Afval

Plaagdierenbestrijding

Onderwijshuisvesting

Aanpak illegaal in gebruik genomen gemeentegrond Aanbestedingsfase is in procedure gebracht,
echter nog niet afgerond. Naar verwachting
zal deze aanbestedingsprocedure Q4
afgerond kunnen worden waarna er een
collegebesluit kan worden voorbereid om tot
opdrachtverstrekking te komen. Vervolgens zal
gestart kunnen worden met de uitvoering van
dit project.

Begraafplaatsen

Openbaar Groen en (openlucht) recreatie

Riolering

5.4 Wat mag het kosten?

In de tabel staan in de kolom "mutaties 2e Berap" de totale mutaties van de 2e bestuursrapportage
2021 op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de
budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen.

Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 2e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet
budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen
worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden.

Voor de lopende investeringenwordt verwezen naar bijlage 1

5.5.1 Lasten en Baten

In de tabel staan in de kolom "mutaties 2e Berap" de totale mutaties van de 2e bestuursrapportage
2021 op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de
budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Specificatie Lasten

Lasten Primaire
Begroting
2021

Wijzigingen
t/m
30-09-2021

Begroting
2021

Mutaties 2e
BERAP

Begroting
30-9-2021



5. PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

39

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Specificatie Lasten

1 0.63 Parkeerbelasting - - - - -

2 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.527 - 3.527 - 3.527

3 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.695 38 1.733 376 2.109

4 2.1 Verkeer en vervoer 8.929 632 9.561 -258 9.303

5 2.2 Parkeren 1.355 -13 1.342 10 1.352

6 2.4 Economische havens en waterwegen 1.001 - 1.001 -645 356

7 4.2 Onderwijshuisvesting 3.632 86 3.718 1.070 4.788

8 5.2 Sportaccommodaties 1.883 2 1.885 4 1.889

9 5.7 Openb groen en (openl) recreatie 3.841 -6 3.835 -74 3.761

10 7.2 Riolering 5.406 - 5.406 -186 5.220

11 7.3 Afval 4.664 165 4.829 40 4.869

12 7.4 Milieubeheer 1.698 277 1.975 119 2.094

13 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 463 15 478 - 478

Totaal lasten 38.094 1.196 39.290 456 39.746

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Specificatie Baten

Baten Primaire
Begroting
2021

Wijzigingen
t/m
30-09-2021

Begroting
2021

Mutaties 2e
BERAP

Begroting
30-9-2021

2 0.63 Parkeerbelasting -3.109 - -3.109 675 -2.434

3 1.1 Crisisbeheersing en brandweer - - - -70 -70

4 1.2 Openbare orde en veiligheid - - - - -

5 2.1 Verkeer en vervoer -820 -203 -1.023 -120 -1.143

6 2.2 Parkeren - - - - -

7 2.4 Economische havens en waterwegen -92 - -92 10 -82

8 4.2 Onderwijshuisvesting -358 15 -343 - -343

9 5.2 Sportaccommodaties -625 1 -624 5 -619

10 5.7 Openb groen en (openl) recreatie -341 31 -310 24 -286

11 7.2 Riolering -6.731 - -6.731 -73 -6.804

12 7.3 Afval -7.219 -48 -7.267 -127 -7.394

13 7.4 Milieubeheer -111 - -111 - -111

14 7.5 Begraafplaatsen en crematoria -518 - -518 - -518

Totaal baten -19.924 -204 -20.128 324 -19.804

Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 1e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet
budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen
worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden.

5.5.2 Reserves en Voorzieningen

De reserves zijn als volgt gemuteerd.

Overzicht reserves

Stand
per
1/1/21 Raadsvoorstel

Resultaat
bestemming
2019

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Stand per
30/9/21

Reserve Bommenruimingen 2.078 10 2.088

Reserve Geluidssanering 754 754

RV1225702 -428 -428
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Overzicht reserves

Stand
per
1/1/21 Raadsvoorstel

Resultaat
bestemming
2019

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Stand per
30/9/21

326

Totaal Reserves 2.832 - - -418 2.414

De voorzieningen zijn onderstaand weergegeven.

Overzicht voorzieningen
Stand per
01/01/21

Dotatie Aanwending Stand per
30/9/21

Achterstallig onderhoud:

Voorziening onderhoud wegen 4.822 92 4.730

575 -575

Voorziening onderhoud OV 67 67

Voorziening onderhoud civ. kunstw. 222 222

Voorziening onderhoud kades 2.251 930 1.321

Voorziening Tariefsegalisatietarief GRP 6.323 880 7.203

Totaal Voorzieningen 13.685 880 1.597 12.968

De mutaties op de voorziening tariefsegalisatietarief GRP en de voorziening achterstallig onderhoud
betreffen de mutaties op basis van de Programmabegroting 2020, welke zijn gebaseerd op de planning van
het wegwerken van het achterstallig onderhoud en het VGRP.
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6.1 Inleiding

Het programma Aantrekkelijke Stad is een bundeling van de oude programma’s Ruimtelijk Ontwikkelen,
Wonen in diversiteit, de
Culturele Stad en Toerisme en Economie. Het omvat de volgende taakvelden: bedrijfsloket en
bedrijfsregelingen, economische promotie, economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, media,
cultuurpresentatie, -productie en -participatie, musea, cultureel erfgoed, wonen en bouwen, ruimtelijke
ordening en grond-exploitaties (niet-bedrijfsterreinen).

6.1.1 Impact Coronacrises

Binnen het programma Aantrekkelijke Stad is bij de volgende onderdelen sprake van een impact door de
coronacrisis.

Visie Arsenaalgebied

Vanwege de maatregelen in het kader van het coronavirus konden geen grote bijeenkomsten plaatsvinden
die onderdeel uitmaken van het participatieproces om te komen tot een visie voor het Arsenaalgebied. Als
gevolg van de digitale setting waarin de bijeenkomsten met de stakeholders moesten plaatsvinden zijn er
meer bijeenkomsten georganiseerd dan op voorhand voorzien. De digitale setting maakt het ook moeilijk
voor de deelnemers om op bepaalde onderwerpen (zoals bebouwing) door te discussieren. Hierdoor zijn er
meer kosten gemaakt en kost de eerste fase van het proces (de oefensessie-fase) meer tijd dan gepland. Over
het vervolg van het visieproces dient nog een besluit genomen te worden.

6.2 Stand van zaken wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen ?

In de programmabegroting 2021-2024 zijn voor elk programma de te bereiken maatschappelijke effecten
opgenomen. Om deze te behalen zijn uitvoeringsmaatregelen opgesteld. In deze paragraaf wordt
gerapporteerd over de stand van zaken van deze uitvoeringsmaatregelen (wat gaat het College daarvoor
doen in 2021?). Deze verantwoording vind plaats door middel van het stoplichtensysteem. Groen betekent
dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie niet (volledig) is
gerealiseerd of achter op schema ligt. Wanneer het stoplicht op rood staat, zal deze worden toegelicht.

6.2.1 Economische promotie

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Uitvoering geven aan op te stellen advies hoe city-
marketing vanuit de gemeente handen en voeten moet
krijgen in afstemming met de provinciale organisatie
Zeeuwse
Marketing Organisatie (ZMO)

In juni 2020 heeft het college besloten te
starten met een participatietraject om te
komen tot een gedragen werkwijze van
citymarketing in de gemeente Vlissingen. Dit
proces loopt gelijk op met het traject voor de
strategische visie. De concept strategie- en
organisatievorm is in juli 2021 vastgesteld.
Er iis ook besloten een kwartiermaker
aan te trekken die de organisatievorm
en een programmavorm ontwikkelt in
lijn met de voorgestelde strategie en de
inmiddels vastgestelde strategische visie. De
kwartiermaker start in oktober 2021 en zal de
opdracht afronden in juni 2022.

6.2.2. Economische Ontwikkeling

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Uitvoering geven aan Visie Stationsgebied
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Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Afronden en vaststellen van een nieuw
bedrijventerreinprogramma Walcheren.

Opstellen stedenbouwkundige inrichtingstekening,
bestemmingsplan en grondexploitatie voor voormalige
sportvelden Baskensburg.

- Samen met de ondernemers een plan van aanpak maken
tbv
gastvrij en toeristisch aantrekkelijk Vlissingen.
- Formuleren van richtlijnen voor toetsing kwaliteit van
nieuwe
verblijfsaccommodaties en toetsing impact op de
leefbaarheid van de buurt.

We faciliteren een nieuwe Bedrijveninvesteringszone samen
met de VOC.

Samen met stakeholders plan en acties opstellen om de
winkel
en horeca functies beter te positioneren in het centrum.

Samen met ondernemersvereniging onderzoek
en toekomstbeeld (laten) opstellen mbt Oost-Souburg

Het centrum van Oost-Souburg houdt zich
goed staande (weinig leegstand) en laat
veerkracht zien. De mogelijkheden binnen
het centrum om het compacter te maken zijn
beperkt. De behoefte vanuit de ondernemers
voor versterking van het centrum wordt in Q4
nader onderzocht.

Actief met bedrijven in (zee)havens in gesprek gaan inzake
rapportages stikstof.

Samen met primaire stakeholders afstemmen over
onderzoeken.

Deelname aan overleggen met bestuurders van Zeeuwse
en Vlaamse gemeenten en provincies, om gezamenlijk te
komen tot een District rond North Sea Port.

BGTS North Sea Port District: aan de
statuten van de BGTS wordt nog gewerkt.
Besluitvorming hierover volgt in Q3 of in Q4.
In Q1 en Q2 is prioriteit gegeven aan de
realisatie van NOVI-gebied North Sea Port
District

Faciliteren vestiging Delta Kenniscentrum en topcluster
offshore wind
Sturing middels stuurgroep compensatie pakket Wind in de
zeilen

De kwartiermakers voor het Delta
Kenniscentrum en hebben meer tijd nodig
voor het het opstellen van het plan van aanpak
(inclusief de businesscase) voor het Delta
Kenniscentrum.
Gestreefd wordt naar afronding in Q1 2022.

6.2.3 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

- Uitvoering ontwerp Lange Zelke
- Opstellen plan van aanpak, definitief ontwerp maken
uitvoering verzorgen (zie ook programma Leefbaarheid,
5.2)

Samen met Rijk, Provincie, Impuls, Dockwize,
kennisinstellingen
en bedrijfsleven een ontwikkelplan maken.
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6.2.4 Cultuur

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

In samenwerking en in overleg met maatschappelijke
en culturele organisaties een aansprekend programma
samenstellen voor themajaar 1572.

6.2.5 Wonen en Bouwen

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

- Huisvestingsverordening actualiseren

- Plan van aanpak flankerende maatregelen

- Uitvoering flankerende maatregelen

- Opstellen Woonvisie
- Opstellen woonwagenbeleid als onderdeel van de
Woonvisie
- Onderzoek nieuwe woonwagenlocatie.

Het opstellen van deze documenten heeft
vertraging opgelopen. Dit is veroorzaakt door
andere prioritering van werkzaamheden.

- Begeleiding van de realisatie van de projecten die
vergunningen hebben toegekend gekregen op basis van
de selectieprocedure uit het beleidskader Huisvesting
internationale werknemers 2020

6.2.6 Ruimtelijke Ordening

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Uitvoering van het (participatie)proces om te komen tot de
Visie Spuikom.

In verband met de beperkte ambtelijk
beschikbaarheid (mn. projectleiderscapaciteit)
in Q2 en Q3 wordt de verkenningsfase
afgerond in oktober in plaats van september.
Verwachting is dat het opleveren van een
eindproduct in Q1 2022 ten behoeve van
bestuurlijke besluitvorming nog haalbaar is.

De uitvoering van het participatieproces om te komen tot
een visie voor het Arsenaalgebied.

Vanwege de ontwikkelingen in het project
(waaronder de coronamaatregelen) is
een heroriëntatie op het proces nodig.
Besluitvorming over het vervolgproces is
vanwege prioritering van werkzaamheden
vertraagd. Wij gaan er vooralsnog vanuit
dat het proces in de tweede helft van
2022 vervolgd kan worden. De verwachte
vaststellingsdatum van september 2022 blijft
dan vooralsnog haalbaar.

Streefbeeld mbt Nollebos/Westduinpark wordt ter
besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Het streefbeeld is in juni 2021 vastgesteld
door de gemeenteraad. Het uitvoerings- en
financieringsplan wordt in 2022 opgesteld.
Voor het opstellen van het plan is wel
aanvullende capaciteit nodig. Hiervoor zal naar
verwachting in de tweede helft van 2021 een
kredietvoorstel gedaan worden.

Besluitvorming over locatiekeuze en facilitering van de
benodigde

Dit project ligt op schema.
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Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting
ruimtelijke ontwikkeling van het initiatief Justieel complex
Vlissingen (JCV).

6.2.7 Grondexploitatie ( niet bedrijventerrein)

7. Grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen)

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Voldoende woningen bouwen voor alle doelgroepen

6.3 Continue taken

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Opstellen van de Kerkenvisie die inzicht biedt in de huidige
toestand van kerkgebouwen binnen de gemeente en
inventarisering en waardering van het cultureel erfgoed als
start voor het opstellen van een erfgoedvisie (2022)

Erfgoed Zeeland is de externe partij die de lead
heeft bij het opstellen van dezeKerkenvisie in
overleg met eigenaren en gebruikers. Dit heeft
vertraging opgelopen in verband met corona.
Verwachte start is in 2022.
Het college heeft inmiddels besloten (via de
beginbalans) het opstellen van de Kerkenvisie
door te schuiven naar 2022

Uitvoering startprojecten RES 1.0 in het kader van
commercieel vastgoed en gebouwde omgeving

Onderzoeken van mogelijkheden voor het aanvragen
van subsidies met als doel om verduurzaming van
bedrijven/bedrijventerreinen en energiebesparing in de
bedrijfsvoering van die bedrijven te bevorderen.

Wijzigingsplan bedrijventerrein Souburg II: voormalig
wegtrace Veerhavenweg (A58 - spoorwegovergang)
bestemmen tot bedrijventerrein

Er is gekozen om een voorontwerp-
wijzigingsplan op te stellen en ter inzage te
leggen. Daardoor is het ontwerp vertraagd. De
verwachting is dat de vaststelling van het plan
wel in Q4 gebeurt.

Medewerking verlenen door middel van éénmalige
financiele bijdrage (€100.000) aan de vernieuwingsplannen
van het muZEEum

Beleefbaar maken van de toeristische positionering door
middel van bijvoorbeeld informatiepanelen of digitale
middelen.

6.4 Wat mag het kosten?

In de tabel staan in de kolom mutaties 2e Berap de totale mutaties van de 2e bestuursrapportage 2021
op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de
budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen.

Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 2e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet
budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen
worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden.

Voor de lopende investeringen wordt verwezen naar bijlage 1
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6.4.1 Baten en Laten

In de tabel staan in de kolom mutaties 2e Berap de totale mutaties van de 1e bestuursrapportage 2021
op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de
budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Specificatie Lasten

Lasten Primaire
Begroting
2021

Wijzigingen
t/m
30-09-2021

Begroting
2021

Mutaties 2e
BERAP

Begroting
30-9-2021

2 3.1 Economische ontwikkeling 1.112 1.360 2.472 -804 1.668

3 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.261 3.174 5.435 564 5.999

4 3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling 167 - 167 - 167

5 3.4 Economische promotie 766 25 791 -59 732

6 5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part. 474 451 925 -23 902

7 5.4 Musea 864 5 869 -94 775

8 5.5 Cultureel erfgoed 222 92 314 -51 263

9 5.6 Media 643 - 643 - 643

10 8.1 Ruimtelijke ordening 733 545 1.278 -424 854

11 8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerr.) 24.410 2.804 27.214 - 27.214

12 8.3 Wonen en bouwen 3.777 220 3.997 -163 3.834

Totaal lasten 35.429 8.676 44.105 -1.054 43.051

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Specificatie Baten

Baten Primaire
Begroting
2021

Wijzigingen
t/m
30-09-2021

Begroting
2021

Mutaties 2e
BERAP

Begroting
30-9-2021

1 3.1 Economische ontwikkeling - -814 -814 804 -10

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -3.894 -1877 -5.771 -564 -6.335

2 3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling -157 - -157 - -157

3 3.4 Economische promotie -208 1 -207 90 -117

4 5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part. - - - - -

5 5.4 Musea -76 26 -50 - -50

6 5.5 Cultureel erfgoed -15 - -15 - -15

7 5.6 Media - - - - -

8 8.1 Ruimtelijke ordening -146 - -146 - -146

9 8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerr.) -22.701 -4101 -26.802 - -26.802

10 8.3 Wonen en bouwen -2.332 - -2.332 95 -2.237

Totaal baten -29.529 -6.765 -36.294 425 -35.869

Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 2e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet
budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen
worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden.

6.4.2 Reserves en Voorzieningen

De reserves zijn als volgt gemuteerd.

Overzicht reserves

Stand
per
1/1/21 Raadsvoorstel

Resultaat
bestemming
2021

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Stand per
30/9/21



6. PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

46

Overzicht reserves

Stand
per
1/1/21 Raadsvoorstel

Resultaat
bestemming
2021

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Stand per
30/9/21

Reserve Ouderenhuisvesting 223 -223 -

Reserve maritieme en/of cultureel hist.
even.

25 25 50

Reserve Wind in de zeilen 3.183 -733 2.450

Totaal Reserves 3.431 - 25 -956 2.500

De reserve ouderenhuisvesting is bestemd voor het project van WVO Zorg aan het Oranjeplein. Conform
het raadsbesluit van 6 juli 2020 wordt dit budget nu ingezet voor de kosten van het eerder beschikbaar
komen van de schoollocatie aan het Oranjeplein (de locatie waar WVO gaat bouwen). Dit budget hebben
we in 2021 nodig voor de betaling van een deel van de huurlasten tijdelijke huisvesting van de nieuwe
schoollocatie.

De voorzieningen zijn onderstaand weergegeven.

Overzicht voorzieningen
Stand per
01/01/21

Dotatie Aanwending Stand per
30/9/21

Voorziening Frictiekosten bibliotheek 578 -77 501

Voorziening Onderhoud Muzeeum 192 192

Voorziening leges 500 500

Totaal Voorzieningen 770 500 -77 1.193

Op de voorzieningen zijn geen mutaties geraamd. Bij het opstellen van de jaarrekening worden de
definitieve voorzieningen bepaald.
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7.1 Inleiding

Het programma Sociale Samenhang is een samenvoeging van de eerdere programma's De Sociale
Stad, Gezond en Wel en De Lerende Stad en het taakveld Accommodaties vanuit het programma
De Culturele Stad. Het omvat de volgende taakvelden: onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en
leerlingzaken, sportbeleid en activering, sportaccommodaties, samenkracht en burgerparticipatie,
preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein, inkomensregelingen, begeleide participatie,
maatwerkvoorziening (WMO), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde
zorg 18+, geëscaleerde zorg 18- en volksgezondheid.

7.1.1 Impact Coronacrises

Corona heeft een impact op de vele beleidsterreinen. Gemeenten ervaren onverminderd de financiële
gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet wil gemeenten en de andere medeoverheden in deze moeilijke
en financieel onzekere tijden daarom blijven ondersteunen. Na het verschijnen van de decembercirculaire
gemeentefonds 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie
van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het betreft de uitbreiding van het economisch steun –
en herstelpakket. Deze middelen worden via de meicirculaire 2021 beschikbaar gesteld. Vooruitlopend
op de meicirculaire 2021 heeft het kabinet informatie over het financiële effect van deze middelen voor
individuele gemeenten bekend gemaakt.

7.2 Stand van zaken wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

In de programmabegroting 2021-2024 zijn voor elk programma de te bereiken maatschappelijke effecten
opgenomen. Om deze te behalen zijn uitvoeringsmaatregelen opgesteld. In deze paragraaf wordt
gerapporteerd over de stand van zaken van deze uitvoeringsmaatregelen (wat gaat het College daarvoor
doen in 2021?). Deze verantwoording vindt plaats door middel van het stoplichtensysteem. Groen betekent
dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie niet (volledig) is
gerealiseerd of achter op schema ligt. Wanneer het stoplicht op rood staat, zal deze worden toegelicht.

7.2.1 Ontwikkel agenda Sociaal domein

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Vertalen Ontwikkelagenda en Plan van Aanpak in
meerjaren
uitvoeringsprogramma.
Uitvoeringsprogramma 2021 uitvoeren.

7.2.2 Artikel 12 traject Sociaal domein en Werk & Inkomen

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Plan van Aanpak uitvoeren.

Overzicht bijzondere voorstellen voor aanvullende
bezuinigingen formuleren

Informatievoorziening, dashboard ontwikkelen Onvoldoende capaciteit om datawarehouse en
dashboard te realiseren. Als alternatief werken
we momenteel met een handmatig gevuld
dashboard.
Q1 2022 Samenvatting dashboard Wmo
en Jeugd als publieksversie voor indirect
belanghebbenden beschikbaar.

Onderzoek Exogene factoren (Inclusief Financiële Impact
landelijke ontwikkelingen)
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Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Onderzoeksopdracht Jeugd

Betrekken overige clusters Gemeentefonds en eigen
inkomsten

7.2.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Afspraken maken met de andere Zeeuwse gemeenten. Samenwerkingsstructuur inclusief de
verantwoordelijkheden, rollen en taken
zijn op bestuurlijk niveau besproken.
Implementatieplan wordt in Q4 opgesteld

7.2.4. Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Uitvoeren Vervolgaanpak Regionaal Programma VSV
2020-2024.

7.2.5. Sportbeleid en activering

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Uitvoering van het uitvoeringsplan van het sportakkoord,

Uitvoering brede impuls combinatiefuncties.

7.2.6. Samenkracht en burgerparticipatie

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Binnen project Achterstand wegonderhoud aandacht
besteden
aan toegankelijkheid. De raad een voorstel doen om
prioriteiten te stellen obv Zeeuws Deltaplan aanpak
Discriminatie.

Het college heeft de raad via de begroting 2021
voorgesteld geen Lokale Inclusie Agenda op te
stellen.

7.2.7. Wet Inburgering

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Wij bereiden de nieuwe wet inburgering die ingaat per juli
2021 via Zeeuwse samenwerking voor.

De leerroutes zijn nog niet gegund. De
contractbesprekingen met Scalda worden nog
gevoerd (samen met Middelburg en Veere) en
vergen meer tijd dan voorzien. De verwachting
is dat het contract pas in november afgesloten
kan worden.
Begin september 2021 heeft het Ministerie
de Algemene maatregel van Bestuur (AmvB)
voor de wet inburgering vastgesteld en
bekend gemaakt. De handreiking die de VNG
vervolgens maakt voor de uitwerking van de
AmvB in beleidsregels, is nog niet gepubliceerd
en wordt eind oktober verwacht. Wij wachten
deze handreiking af.
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7.2.8. Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Organiseren van buurtteams. De voorbereidingen voor de operationele
start van de buurtteams met de deelnemende
organisaties lopen nog door. Er is
vertraging in het proces als gevolg van een
bezwaarprocedure. Gelet op deze ontwikkeling
wordt naar een oplossingsrichting gezocht om
te kunnen starten.

Vormgeven integrale toegang. Start onderzoek Q4 2021 onderscheid toegang
en uitvoering, financiële en juridische gevolgen
toegang tot Participatiewet in integrale
toegang.
De analyse van de judirische aspecten
t.a.v. de voorgenomen implementatie van
vroegsignalering schulden in de gemeentelijke
Integrale Toegang vragen nog nader onderzoek
en uitwerking. Besluitvorming door het college
is nog in voorbereiding en wordt verwacht in
Q4 2021.

Inrichten regieteam voor domeinoverstijgende casussen
waar risicofactoren en veiligheidsaspecten spelen.

Voor de pilot Doorbraakmethode geldt dat het
webinar heeft plaatsgevonden. In Q4 wordt
met de eerste casuïstiek gestart.

7.2.9. Werk en inkomensregelingen

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Gerichte en efficiente inzet van reintegratiemiddelen en -
instrumenten. Implementeren verbetervoorstellen uit quick
scan onderzoek. Aanpassen bedrijfsconcept Werkleerbedrijf
en doorontwikkeling van de SW-infrastructuur gericht op
rendementsverbetering.

Bestuurlijke opdracht en procesvoorstel tot aanpassing
gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren vastgesteld
door DB-Orionis en college Vlissingen.

Q4 2021: Voorstel voor aanpassing GR
wordt (ambtelijk) opgeleverd. Na onderzoek,
afstemming en uitwerking aanpassing GR in
regionaal verband.

7.2.10. Maatwerkvoorziening (WMO)

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Voorbereiding van aanbesteding conform uitgangspunten
PvA art.
12.

7.2.11. Maatwerkdienstverlening 18-

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Vast leveranciersmanagement met de
samenwerkingsverbanden
jeugdhulpaanbieders op de ontwikkeldoelen uit
inkoopbestek
2020-2024.

Voeren van meer directe regie op complexe jeugdcasuistiek

Meer inzet op gebruik voorliggende voorzieningen Deze inzet verloopt via de organisatie van de
buurtteams.
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Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Voor preventieve hulp is een apart inkoopperceel 5
ingericht

Meer inzet op gebruik POH jeugd via inzet integrale
gezondheidscentra, dekking 100% Q4 2023 100% dekking.

7.2.12. Geëscaleerde zorg 18+

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

De landelijke Norm voor Opdrachtgeverschap Beschermd
wonen invullen.

De partnerschapafspraken en governance
maken onderdeel uit van de Norm voor
Opdrachtgeverschap (NvO) en zullen in
onderlinge samenhang ter besluitvorming aan
college en gemeenteraad worden aangeboden.
Met name de uitwerking van de nieuwe
governance vraagt veel tijd en overleg met
gemeenten. Het streven is om de NvO Q1 2022
ter besluitvorming aan te kunnen bieden.

De toegang tot beschermd wordt niet langer centraal
verleend via het CZW-bureau maar via de eigen lokale
toegang(en) van gemeent(en) in Zeeland

De inkoop Beschermd wonen 2022-2025 voorbereiden. Met betrekking tot de inkoop van beschermd
wonen is besloten het huidige inkoopcontract
te verlengen om gemeenten meer tijd en
ruimte te geven om goed inzicht te krijgen in
het bestaande clientenbestand en profiel.

De SPOR uitbreiden met twee bedden voor inwoners die
niet
direct terug naar huis kunnen.

Het Zeeuwse Plan van Aanpak daken thuisloosheid ‘Herstel
begint
met een (t)huis’ vaststellen en uitvoeren.

Streven was Q2 2021 het uitvoeringsplan
Voorkomen en terugdringen dak-
en thuisloosheid (met inzet van de
Blokhuisgelden) door het college te laten
vaststellen. Dit is niet gelukt omdat er niet
voldoende formatie beschikbaar was. Er wordt
een plan van aanpak voor 2022 opgesteld
waarin de formatie wordt meegenomen.

Ambulantisering beschermd wonen: realisatie visie
Dannenberg 'terug naar de woonwijk'

Weer Thuis is gestart. Een beeld krijgen van
alle data duurt langer dan verwacht. De
verwachting is dat er Q1 2022 een convenant
ligt met betrokken partijen.
M.b.t. de pilot ambulantisering wordt
onderzocht hoe dit project te financieren met
als doel te starten per 1 januari 2022.

Beleidsregie terughalen (onderzoek CZW) Met betrekking tot het onderzoek door Justion
Advocaten naar de mogelijkheden om de
centrumtaken terug te halen naar de eigen
organisatie is deel 1 van dit onderzoek is
inmiddels afgerond (uitkomst: terughalen
is in beginsel mogelijk, maar moet in
afstemming met de gemeenten in Zeeland).
Deze afstemming vindt momenteel plaats
en wordt (ook) bekeken in relatie tot de
toekomstige samenwerkingsafspraken in het
kader van Norm voor Opdrachtgeverschap
(NvO). Uitwerking van dit onderdeel van de
NvO vindt plaats in 2022.
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7.2.13. Geëscaleerde zorg 18- (Jeugd)

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Uitwerking besluitvorming over 2 scenario's Intervernce

Uitwerken opbrengst traject Vaart in Veiligheid . Na 6 casussen pilot gestopt wegens situatie
Gecertificeerde Instelling (GI). Voor de
doorstart wordt gezocht naar een Zeeuwse
gemeente. Overwogen wordt koppeling Vaart
in Veiligheid aan landelijk proefregio project.

7.2.14. Volksgezondheid

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

We werken in samenwerking met partners het inhoudelijk
concept mbt de basisgezondheidszorg uit.

We vertalen dit naar de fysieke realisatie. Door het later beschikbaar komen van
middelen zijn Locatieonderzoek en Opstellen
programma van eisen vertraagd.

7.3 Continue taken

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Volksgezondheid

Aanpak complexe casuistiek

Stichting Roat

Maatschappelijk werk Walcheren

Stichting Manteling

Maatwerk dienstverlening 18-

Geëscaleerde zorg 18-

Schuldhulpverlening

Leerlingenvervoer

Integrale verordening Wmo en Jeugd 2021

7.4 Wat mag het kosten?

In de tabel staan in de kolom mutaties 1e Berap de totale mutaties van de 2e bestuursrapportage 2021
op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de
budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen.



7. PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

52

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Specificatie Lasten

Lasten Primaire
Begroting
2021

Wijzigingen
t/m
30-09-2021

Begroting
2021

Mutaties 2e
BERAP

Begroting
30-9-2021

2 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.804 - 2.804 383 3.187

3 5.1 Sportbeleid en activering 1.248 105 1.353 -109 1.244

4 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 5.936 808 6.744 -589 6.155

5 6.2 Wijkteams 3.427 140 3.567 -220 3.347

6 6.3 Inkomensregelingen 29.418 651 30.069 766 30.835

7 6.4 Begeleide participatie 17.020 3.554 20.574 -67 20.507

8 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 2.883 - 2.883 -156 2.727

9 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 14.236 1.134 15.370 27 15.397

10 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 15.775 2.684 18.459 -432 18.027

11 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 51.834 5.219 57.053 -9.469 47.584

12 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 187 - 187 - 187

13 7.1 Volksgezondheid 1.885 - 1.885 3 1.888

Totaal lasten 146.653 14.295 160.948 -9.863 151.085

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Specificatie Baten

Baten Primaire
Begroting
2021

Wijzigingen
t/m
30-09-2021

Begroting
2021

Mutaties 2e
BERAP

Begroting
30-9-2021

1 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.406 - -1.406 -463 -1.869

2 5.1 Sportbeleid en activering - -60 -60 -262 -322

3 6.1 Samenkracht en burgerparticip. -726 42 -684 -352 -1.036

4 6.2 Wijkteams - - - - -

5 6.3 Inkomensregelingen -24.366 -2.356 -26.722 - -26.722

6 6.4 Begeleide participatie - -204 -204 - -204

7 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) -232 -4 -236 - -236

8 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -421 - -421 -21 -442

9 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - - - - -

10 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -2.075 - -2.075 1.245 -830

11 6.82 Geëscaleerde zorg 18- - - - - -

12 7.1 Volksgezondheid - - - - -

Totaal baten -29.226 -2.582 -31.808 147 -31.661

Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 1e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet
budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen
worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden.

7.4.1 Baten en Lasten

In de tabel staan in de kolom mutaties 2e Berap de totale mutaties van de 2e bestuursrapportage 2021
op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de
budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen.
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Omschrijving (bedragen x € 1.000) Specificatie Lasten

Lasten Primaire
Begroting
2021

Wijzigingen
t/m
30-09-2021

Begroting
2021

Mutaties 2e
BERAP

Begroting
30-9-2021

2 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.804 - 2.804 383 3.187

3 5.1 Sportbeleid en activering 1.248 105 1.353 -109 1.244

4 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 5.936 808 6.744 -589 6.155

5 6.2 Wijkteams 3.427 140 3.567 -220 3.347

6 6.3 Inkomensregelingen 29.418 651 30.069 766 30.835

7 6.4 Begeleide participatie 17.020 3.554 20.574 -67 20.507

8 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 2.883 - 2.883 -156 2.727

9 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 14.236 1.134 15.370 27 15.397

10 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 15.775 2.684 18.459 -432 18.027

11 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 51.834 5.219 57.053 -9.469 47.584

12 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 187 - 187 - 187

13 7.1 Volksgezondheid 1.885 - 1.885 3 1.888

Totaal lasten 146.653 14.295 160.948 -9.863 151.085

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Specificatie Baten

Baten Primaire
Begroting
2021

Wijzigingen
t/m
30-09-2021

Begroting
2021

Mutaties 2e
BERAP

Begroting
30-9-2021

1 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.406 - -1.406 -463 -1.869

2 5.1 Sportbeleid en activering - -60 -60 -262 -322

3 6.1 Samenkracht en burgerparticip. -726 42 -684 -352 -1.036

4 6.2 Wijkteams - - - - -

5 6.3 Inkomensregelingen -24.366 -2.356 -26.722 - -26.722

6 6.4 Begeleide participatie - -204 -204 - -204

7 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) -232 -4 -236 - -236

8 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -421 - -421 -21 -442

9 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - - - - -

10 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -2.075 - -2.075 1.245 -830

11 6.82 Geëscaleerde zorg 18- - - - - -

12 7.1 Volksgezondheid - - - - -

Totaal baten -29.226 -2.582 -31.808 147 -31.661

Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 2e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet
budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen
worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden.

7.4.2 Reserves en Voorzieningen

De reserves zijn als volgt gemuteerd.

Overzicht reserves

Stand
per
1/1/21 Raadsvoorstel

Resultaat
bestemming

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Stand per
30/9/21

Reserve Centrum taken 7.298 7.298
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Overzicht reserves

Stand
per
1/1/21 Raadsvoorstel

Resultaat
bestemming

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Stand per
30/9/21

- Ophoging subsidieplafonds
Maatschappelijke opvang en
Vrouwenopvang 202

RV 1291352 -

2e berap 2021 3.515 3.515

3e begr wijz 2021 czw -369 -369

10.444

Reserve Revitalisering accommodaties 451 305 -312 444

2e berap 2021 245 245

689

Totaal Reserves 7.749 - 4.065 -681 11.133

Er zijn geen voorzieningen binnen dit programma
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8.1 Inleiding

Het programma Bestuur gaat over de relatie van het gemeentebestuur met haar inwoners, instellingen en
bedrijven en over de relatie tussen de ambtelijke organisatie, ons college en de gemeenteraad.

8.1.1 Impact Coronacrises

8.2 Stand van zaken wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

In de programmabegroting 2021-2024 zijn voor elk programma de te bereiken maatschappelijke effecten
opgenomen. Om deze te behalen zijn uitvoeringsmaatregelen opgesteld. In deze paragraaf wordt
gerapporteerd over de stand van zaken van deze uitvoeringsmaatregelen (wat gaat het College daarvoor
doen in 2021?). Deze verantwoording vind plaats door middel van het stoplichtensysteem. Groen betekent
dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie niet (volledig) is
gerealiseerd of achter op schema ligt. Wanneer het stoplicht op rood staat, zal deze worden toegelicht.

8.2.1 Bestuur

8.2.1.1 Strategische Visie

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Een strategische visie vaststellen voor Vlissingen 2040.

8.2.1.2. Resultaatsturing verstrekte subsidies

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Vernieuwd subsidiebeleid vaststellen. De mogelijke introductie van meer effect
gestuurd subsidiëren is voorlopig opgeschort
in afwachting van de herstructurering van
(de financiering van) het Sociaal Domein
waarbij o.a. de afweging wordt gemaakt tussen
subsidiëren en inkoop.

8.2.1.3 Communicatiee

8.2.1.4 BurgerParticipatie

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

We gaan meer naar mensen toe om informatie op te halen
en samen te werken. Mede in het licht van de nieuwe
Omgevingswet en de Strategische Visie beproeven we
nieuwe manieren van participatie en zetten we creatieve
(digitale) middelen en werkmethodes in. In 2021 doen we
de eerste ervaringen op met een digitaal platform. Deze
methodiek wordt bij minimaal 4 projecten ingezet; 1 per
kwartaal. In december 2021 vindt de eerste evaluatie van
het platform plaats.

Vanwege extra onderzoeken in het kader van
informatiebeveiliging en privacybescherming
heeft de implementatie van het digitaal
platform vertraging opgelopen. De ambitie
om deze methodiek bij minimaal 4 projecten
in te zetten wordt dan ook niet gehaald. De
eerste evaluatie van het digitaal platform zal
niet meer in 2021
plaatsvinden

8.2.1.5 Dienstverlening

8.2.1.6 Klantreizen

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Samen met de inwoners en ondernemers wordt de
visualisatie
gemaakt van de beleving die zijhebben bij een product; dit
is de

Vanwege de noodzakelijke herprioritering van
taken zijn deze nog niet uitgevoerd. Het is op
dit moment onduidelijk of we de ambities voor
2021 kunnen realiseren. Datzelfde geldt voor
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Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting
‘klantreis’. Waar nodig worden er aanpassingen gedaan in
het
desbetreffende proces van afhandeling.

de verwerking van alle verbeterpunten uit de
vorige klantreizen.

8.2.1.7 Hostmanship "Gastvrij Vlissingen"

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Met inzet van trainingen en workshops medewerkers
handvatten geven om gastvrijheid vorm te geven.

8.2.1.8. (Digitaal) Klantenpanel

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

We bieden inwoners en ondernemers de mogelijkheid om
regelmatig deel te nemen aan een (digitaal) klantenpanel.

De ontwikkeling van de opzet voor het gebruik
van het systeem is gereed. De afstemming met
het participatietraject is gepland in oktober
2021.

8.2.1.9 Actualisatie visie op dienstverlening

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Inwoners en ondernemers krijgen op een klantvriendelijke
en servicegerichte wijze producten en diensten geleverd

8.2.2 Burgerzaken

8.3 . Continue taken

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Bestuurlijke samenwerking

Burgerzaken - Verkiezingen

Griffie - Gemeenteraad

Subsidieverwerving

Arbeidsmarktcommunicatie

Burgerparticipatie. Bij beleidsontwikkeling en projecten
leggen we als onderdeel van onze standaard werkwijze
ook vast op welke manier participatie mogelijk is en op
welk niveau van de participatieladder. De manier van
participatie wordt afgestemd op de doelgroep en het
onderwerp. We maken gebruik van diverse participatie
methodieken, waaronder het nieuw te introduceren
digitale platform. Deze manier van werken is verankerd
in de werkwijze van de medewerkers. Aanvullend hierop
spelen de wijkcoördinatoren een verbindende rol tussen de
samenleving en onze organisatie.

Participatie maakt standaard onderdeel
uit van beleidsontwikkeling. Voor wat
betreft het digitaal platform heeft de
implementatie vertraging opgelopen
vanwege extra onderzoeken in het kader van
informatiebeveiliging en privacybescherming.

De audio-visuele voorzieningen in de raadzaal worden in
2021
vervangen.
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Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status Toelichting

Er wordt tevens een plan gemaakt om ook het interieur van
de raadszaal te vernieuwen.

Dit plan wordt in 2022 gemaakt.

8.4 Wat mag het kosten

8.4.1. Lasten en Baten

Wat mag het kosten?

In de tabel staan in de kolom mutaties 2e Berap de totale mutaties van de 2e bestuursrapportage 2021
op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de
budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Specificatie Lasten

Lasten Primaire
Begroting
2021

Wijzigingen
t/m
30-09-2021

Begroting
2021

Mutaties 2e
BERAP

Begroting
30-9-2021

1 0.1 Bestuur 1.690 - 1.690 - 1.690

2 0.2 Burgerzaken 1.917 132 2.049 -33 2.016

3 0.8 Overige baten en lasten 883 478 1.251 -314 716

0.11 Resultaat van de rekening - - 5 - 5

Totaal lasten 4.490 610 4.995 -347 4.427

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Specificatie Baten

Baten Primaire
Begroting
2021

Wijzigingen
t/m
30-09-2021

Begroting
2021

Mutaties 2e
BERAP

Begroting
30-9-2021

1 0.1 Bestuur - - - - -

2 0.2 Burgerzaken -534 - -534 - -534

3 0.8 Overige baten en lasten - - - - -

0.11 Resultaat van de rekening - - - - -

Totaal baten -534 - -534 - -534

Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 2e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet
budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen
worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden.

8.4.2 Reserves en Voorzieningen

De reserves zijn als volgt gemuteerd.

Overzicht reserves

Stand
per
1/1/21 Raadsvoorstel

Resultaat
bestemming

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Stand per
30/9/21

Algemene reserve -94.468 -94.468

- budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 RV1257597 -4.820 -4.820

- 1e begrotingswijziging Orionis 21 RV1299219 -293 -293

- 1e berap 1e berap -577 -577

Art 12 bijdrage 7.000 7.000
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Overzicht reserves

Stand
per
1/1/21 Raadsvoorstel

Resultaat
bestemming

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Stand per
30/9/21

sanering alg reserve 1.690 1.690

Resultaat 2020 23.857 23.857

1e wijz OLAZ -60 -60

6e wijz resultaatbestemming -3.028 -3.028

- 2e berap voor en nadelen 6.273 6.273

- 13e wijz 2e heriening grexen 619 619

- 2e berap budgetoverheveling 3.216 3.216

Doorontwikkeling Organisatie 550 550

-60.041

Reserve Frictiekosten algemeen 853 -43 810

- Frictiekosten ontvlechting Porthos - -

810

Nog te bestemmen resultaat 2020 -

Totaal Reserves -93.615 23.857 19.348 -8.821 -59.231

Op de reserve frictiekosten boventaligen zijn geen mutaties geraamd. Bij het opstellen van de jaarrekening
wordt de definitieve stand bepaald.

De voorzieningen zijn onderstaand weergegeven.

Overzicht voorzieningen
Stand per
01/01/21

Dotatie Aanwending Stand per
30/9/21

Voorziening Pensioenbijdragen wethouders 4.834 4.834

Voorziening Wachtgeld oud-bestuurders 26 26

Voorziening WW 100 100

Totaal Voorzieningen 4.960 - - 4.960

Voor de voorzieningen zijn geen mutaties geraamd. Bij het opstellen van de jaarrekening worden de
definitieve voorzieningen bepaald.
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9.1 Inleiding

Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele
organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is voorgeschreven dat in het programmaplan
een apart overzicht wordt opgenomen van de kosten van de overhead. Overhead betreft alle kosten die
samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en
ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

■ financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
■ personeel en organisatie;
■ de gemeentesecretaris;
■ inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
■ juridische zaken;
■ bestuurszaken en bestuursondersteuning;
■ informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
■ facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
■ documentaire informatievoorziening (DIV);
■ managementondersteuning primair proces.

9.1.1 Nieuwbouw Stadsbeheer

Voor de nieuwbouw stadsbeheer is een krediet beschikbaar gesteld van € 7,8 mln. (incl.
voorbereidingskrediet). Op basis van calculaties van het bouwmanagementbureau dat de aanbesteding
ondersteunt is vastgesteld dat door gestegen bouwkosten een bijstelling van het krediet nodig is met
€ 578.000 (stijging van ca 13% voor de bouwkostenonderdelen op basis van aanbestedingsindex, uitgaande
van realisatie in 2022/2023). Het is wenselijk, gelet op de voortgang in de bouwteamfase waarin het
project zich bevindt en de daaropvolgende prijsvormingsfase, dat in januari 2022 het beschikbare
financiële kader (opnieuw) is bepaald, omdat dit nieuwe kader gebruikt zal worden ter toetsing van de
marktconforme aanbieding van de deelnemende bouwteamleden begin 2022. Om te voorkomen dat de
raad pas verzocht wordt om het krediet te verhogen op een moment dat de plannen al te ver zijn uitgewerkt
wordt dit voorstel aan de raad voorgelegd in samenhang met de vaststelling van deze bestuursrapportage.
De aanpassing van de structurele kapitaallasten worden meegenomen in de voorbereiding van de
programmabegroting 2023.

9.2 Wat mag het kosten

9.3.1 Lasten en Baten

In de tabel staan in de kolom mutaties 1e Berap de totale mutaties van de 1e bestuursrapportage 2021
op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de
budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Specificatie Lasten

Lasten Primaire
Begroting
2021

Wijzigingen
t/m
30-09-2021

Begroting
2021

Mutaties 2e
BERAP

Begroting
30-9-2021

1 0.4 Overhead personeel en overige 14.532 -94 14.438 -492 13.946

2 0.4 Overhead huisvesting 1.407 245 1.652 12 1.664

3 0.4 Overhead ICT 5.685 -127 5.558 - 5.558

4 0.4 Overhead stelpost investeringen -36 - -36 - -36

Subtotaal lasten overhead 21.588 24 21.612 -480 21.132

5 0.4 Overhead doorbelasting grexen -594 - -594 - -594

6 0.4 Overhead doorbel investeringen -692 - -692 - -692
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Omschrijving (bedragen x € 1.000) Specificatie Lasten

Subtotaal door te belasten
overheadkosten

-1.286 - -1.286 - -1.286

Totaal lasten 20.302 24 20.326 -480 19.846

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Specificatie Baten

Baten Primaire
Begroting
2021

Wijzigingen
t/m
30-09-2021

Begroting
2021

Mutaties 2e
BERAP

Begroting
30-9-2021

1 0.4 Overhead ICT -3.997 53 -3.944 32 -3.912

2 0.4 Overhead personeel en overige -28 -230 -258 - -258

Totaal baten -4.025 -177 -4.202 32 -4.170

Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 2e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet
budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen
worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden.
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10.1 Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald.
Dat betekent dat de gemeente deze vrij kan besteden in tegenstelling tot de specifieke dekkingsmiddelen.
Specifieke dekkingsmiddelen (bijvoorbeeld opbrengsten voor ophalen afval, verstrekken van vergunningen,
onderhouden van het riool, reisdocumenten etc.) hangen samen met een concreet taakveld en staan
opgenomen in de betreffende programma’s.

10.2 Wat mag het kosten

10.3.1 Lasten en Baten

In de tabel staan in de kolom mutaties 2e Berap de totale mutaties van de 2e bestuursrapportage 2021
op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de
budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Specificatie Lasten

Lasten Primaire
Begroting
2021

Wijzigingen
t/m
30-09-2021

Begroting
2021

Mutaties 2e
BERAP

Begroting
30-9-2021

1 0.5 Treasury 122 66 188 -281 -93

2 0.61 OZB woningen 1.309 - 1.309 - 1.309

3 0.62 OZB niet-woningen - - - - -

4 0.64 Belastingen overig - - - - -

5 0.7 Alg. en ovg uitk. gemeentefonds - - - - -

6 3.4 Economische promotie - - - - -

Totaal lasten 1.431 66 1.497 -281 1.216

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Specificatie Baten

Baten Primaire
Begroting
2021

Wijzigingen
t/m
30-09-2021

Begroting
2021

Mutaties 2e
BERAP

Begroting
30-9-2021

1 0.5 Treasury -105 -66 -171 150 -21

2 0.61 OZB woningen -5.944 - -5.944 -169 -6.113

3 0.62 OZB niet-woningen -7.373 - -7.373 21 -7.352

4 0.64 Belastingen overig -1.001 18 -983 84 -899

5 0.7 Alg. en ovg uitk. gemeentefonds -145.225 -6.789 -152.014 -2.859 -154.873

6 3.4 Economische promotie -866 -16 -882 -15 -897

Totaal baten -160.514 -6.853 -167.367 -2.788 -170.155

Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 2e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet
budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen
worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden.

10.3.2 Reserves en Voorzieningen

Er zijn geen reserves voor dit onderdeel

De voorzieningen zijn onderstaand weergegeven.
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Overzicht voorzieningen
Stand per
01/01/21

Dotatie Aanwending Stand per
30/9/21

Voorziening Precario kabels en leidingen 3.201 3.201

Totaal Voorzieningen 3.201 - - 3.201

Op de voorzieningen zijn geen mutaties geraamd.
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11.1 Scheldekwartier

Scheldekwartier

Status
rood of
groen Antwoord / Toelichting

Projectbesluit N.v.t. Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019.

Projectresultaat N.v.t. In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwartier afgerond. Het
Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel,
waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is.
Het Scheldekwartier omvat ca 1.600 woningen, 36.000 m2 b.v.o.
commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een school),
een nieuwe ontsluiting van de stad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde
kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud en
herontwikkeling van industrieel erfgoed.
Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld
over de verschillende deelplannen:
■ Gestapeld: 1.060 eenheden waarvan 206 goedkoop/sociaal, 343

middenduur en 511 duur.
■ Grondgebonden: 559 eenheden waarvan 100 goedkoop/sociaal, 287

middenduur en 172 duur.
■ Totaal: 1619 eenheden waarvan 306 goedkoop/sociaal, 630 middenduur

en 683 duur.

Naast het woningbouwprogramma gaat de grex uit van een programma van
ca. 36.400 m2 b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen
inclusief een school. Dat is als volgt verdeeld:
■ Werken 4.550 m2 b.v.o.
■ Winkels/horeca: 3.050 m2 b.v.o.
■ Zorgvoorzieningen: 12.000 m2 b.v.o.
■ Recreatie, Leisure, cultuur, onderwijs: 16.800 m2 b.v.o.

Bestuurlijk opdrachtgever N.v.t. wethouder John de Jonge

Ambtelijk opdrachtgever N.v.t. Directeur Ruimte en Samenleving Robert Hendrikse

Projectleider N.v.t. Hans van Houdt

Stand van zaken Project Inmiddels zijn voor 534 woningen gronden verkocht, deels opgeleverd en
deels in aanbouw per 30-09-2021.
In 2021 (tot rapportageperiode van 31 september 2021 gaat het om de
volgende verkopen:
■ 58 recreatieappartementen blok A Timmerplein (Dokwerker)
■ 80 sociale huurappartementen De Dempo
■ 68 wooneenheden vrije sector en 14 sociale huur woningen Koperslagerij

De volgende verkoopovereenkomsten zijn in voorbereiding:
■ 33 vrije sector huurappartementen Broederband (Fase 2)
■ 24 vrije sector koopappartmenten blok D Timmerplein
■ 58 vrije sector huur en koop appartementen Kop Keersluis.

Verder is het volgende te melden:
■ Het bouwrijp maken van Scheldewijk is nagenoeg afgerond (m.u.v.

Dempo).
■ De kades zijn opgeleverd.
■ De nieuwe Dokbrug is opgeleverd en in gebruik genomen. De oude brug is

verwijderd.
■ De Ketelmakerij, Hofjes, 1e fase Broederband en fase 2A De Vesting zijn

opgeleverd.Op drie bouwplots (Timmerfabriek, De Vesting en Kop van het
Dok) wordt conform jaarplan tegelijkertijd gebouwd.

■ De concrete start bouw van een aantal bouwplots (blok A Timmerplein, B-
Lofts, C-Dock, de Zeelandtoren en Singel Noord) is in voorbereiding.
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De huidige stand van zaken per deelproject:
Kop van het Dok:
■ Omwonenden en belanghebbenden hebben ideeën aangeleverd voor het

opstellen van het inrichtingsplan voor de helling. Die worden nu vertaald
naar een ontwerp.

Ketelmakerij:
■ Project is opgeleverd, omliggend terrein is woonrijp opgeleverd.

Timmerplein – Zeelandtoren:
■ Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk

geworden.
■ De bouwplot is bouwrijp gemaakt.
■ De levering van de grond is voorzien in 2022.

Timmerplein – Middengebied:
■ De omgevingsvergunning C-Dock is onherroepelijk geworden.
■ Levering van de grond is dit jaar voorzien.
■ De omgevingsvergunning voor B-Lofts is verleend.
■ De aanvraag omgevingsvergunning voor Plot A (Dokwerker) is in

voorbereiding.

Herbestemming Timmerfabriek
■ Verbouw in uitvoering. Torentje teruggeplaatst. Verwachte oplevering

april 2022.

Scheldewijk algemeen
■ Activiteiten vanuit uitvoeringsplan gebiedspromotie. Artikelen in dag- en

weekbladen, promotiefilmpjes, bouwborden, rondleidingen, bezoeken e.d.
■ Uitwerking bestemmingsplan hoofdkantoor KSG e.o. in voorbereiding.
■ In de rapportageperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met de

provincie over de verwerving van de provinciale kade en het verplaatsen
danwel beëindigen van de olieboot.

■ Ontwerp Dokter Stumphiuspark vastgesteld. Start uitvoering najaar 2021.

Singel Zuid – Broederband
■ De grondgebonden woningen in de Broederband zijn door de

ontwikkelaar opgeleverd aan de belegger.
■ Terrein rondom de grond gebonden woningen is Woonrijp opgeleverd.
■ Overeenkomst appartementen met Van Wijnen in voorbereiding

Singel Zuid – De Vesting
■ Fase 2A: woningen opgeleverd.
■ De Openbare Ruimte rondom de opgeleverde woningen is deels

opgeleverd en deels nog in volle gang (Singel).
■ Fase 2B: bouw woningen in volle gang.

De Hofjes
■ Bouw 24 woningen afgerond, woonrijpmaken in volle gang.

Singel Noord
■ Grond geleverd
■ Start bouw 35 grondgebonden woningen in het najaar van 2021.
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Kop Keersluisbrug
■ Marktgang doorlopen, ontwikkelaar geselecteerd.
■ Koopovereenkomst in voorbereiding.

Maritiem programma
■ Opgeleverd.
■ Verkoop vaste ligplaatsen in volle gang.
■ Passantenhaven geopend.

Herbestemming Machinefabriek
■ Instemming gemeenteraad met budget casco + herstel.

School Scheldewijk
■ Strategisch Huisvestings Plan vastgesteld.
■ Het definitieve besluit over nieuwbouw van een school in het

Scheldekwartier vindt plaats in december 2021 met daarbij een
procesvoorstel voor exacte locatiekeuze.

Openbare Ruimte Kades
■ Woonrijpmaken Albionkade en Jan Weugkade in volle gang.
■ Beste woonrijpmaken De Oversteek aanbesteed, uitvoering najaar.

Stand van zaken Geld In de 2e herziening zijn negatieve effecten van o.a. het cascoherstel van de
MF de verhoging van het saneringsbudget verwerkt.
Deze negatieve effecten zijn gecompenseerd door een hogere
grondopbrengst voor de locatie Kop Keersluis en bijstelling van de
renteparameter.

Stand van zaken Risico's Groen:
■ In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de risico’s afnemen.
■ Het risico dat de vraag naar woningen terug kan lopen blijft bestaan, maar

dat risico lijkt af te nemen en is in de huidige markt onwaarschijnlijk. De
vraag blijft, ondanks COVID, onverminderd groot.

■ Het risico dat de bouwkosten stijgen is reëel maar wordt in ruime mate
gecompenseerd door de stijging van de VON-prijzen.

■ Het risico van onbekendheid met restobjecten en verontreiniging in de
bodem is door het BRM fors afgenomen maar blijft aanwezig.

■ Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op
het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen.
Het afhankelijkheidsrisico brug – kades - timmerplein – stadshaven is er
niet meer doordat de brug en kades zijn opgeleverd en de oude brug is
verwijderd.

■ De Japanse Duizendknoop is vernietigd waardoor het risico van zeer hoge
grondafvoerkosten voorkomen zijn.

Rood:
■ Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op

het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen. Het
risico herbestemming machinefabriek – parkeren Timmerplein, Damen en
locatie schoolgebouw en bestemmingsplan hoofdkantoor nemen nog niet
af.

■ Het risico dat bezwarenprocedures bij bestemmingsplannen tot vertraging
leiden blijft bestaan omdat steeds meer mensen in het Scheldekwartier
gaan wonen.
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■ Het risico dat er geen sluitende businesscase voor de Machinefabriek te
maken is blijft aanwezig.

Stand van zaken Organisatie De gewenste snelheid van ontwikkeling van het Scheldekwartier, vraagt
een omvangrijke inzet vanuit veel verschillende disciplines. Daar zit
spanning op omdat we te maken hebben met verschillende deadlines en
prioriteiten. Bij ruimtelijke ordening, verkeer, inkoop en vergunningen,
beheer Machinefabriek ligt er veel werk. Het is een hele uitdaging om op
alle vlakken te zorgen voor voldoende bemensing voor het Scheldekwartier.
Mede ook door vertrek van collega’s. In het afgelopen jaar heeft zich
dat nog duidelijker gemanifesteerdvv en leidt dat bijvoorbeeld tot
vertraging in ruimtelijke procedures en daardoor ook mogelijk vertraging in
grondverkoop en start bouw.
Een evenementen coördinator voor de Machinefabriek is benoemd, maar dit
is teruggedraaid waardoor het tijdelijk beheer tussen wal en schip valt.
Covid:
Het effect van de coronacrisis lijkt nog steeds beperkt. De vraag naar
woningen in het Scheldekwartier is ongewijzigd groot. Corona draagt hier
mogelijk aan bij omdat mensen de randstad inruilen voor een woning
buiten de randstad. Het effect van thuiswerken maakt de afstand wonen-
werk minder belangrijk.
Er zijn op dit moment geen signalen dat corona negatieve invloed heeft
op de wat langere termijn. Wel is het zo dat corona meer inspanningen
vraagt van de projectgroep om de resultaten in het veld te kunnen bereiken.
Het is lastig om een eenduidige lijn vast te houden naar stakeholders. Voor
sommige zaken zoals onderhandelingen is het eigenlijk noodzakelijk om
elkaar live te zien. Ook inhoudelijke sturing van (nieuwe) collega’s is door
COVID lastiger. Het risico bestaat dat daardoor niet alle werkzaamheden
voortvarend opgepakt kunnen worden en op ondergeschikte onderdelen in
de toekomst tot vertraging leiden.

Stand van zaken Tijd De werkzaamheden van het project liggen in zijn algemeenheid op schema,
het tempo in de productie is hoog.
Voor het Scheldekwartier worden jaarlijks uren geraamd. De werkelijk
bestede uren worden daaraan getoetst. Dit krijgt een vertaling in de
herzieningen van de grex. We verwachten voor dit moment dat de bestede
uren op hoofdlijn redelijk in lijn zijn met de geraamde uren. Echter bij
het opstellen van voorliggende rapportage is er nog geen compleet beeld
beschikbaar gesteld van de interen uren tot en met 30 september 2021.

Stand van zaken Informatie Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten:
■ De bestuurlijk opdrachtgever wordt in een wekelijks overleg, en indien

nodig tussentijds, door de ambtelijk opdrachtgever en projectleider
geïnformeerd over actuele zaken.

■ De ambtelijk opdrachtgever wordt periodiek en indien nodig tussentijds
door de projectleider geïnformeerd over actuele zaken.

■ Het college en de gemeenteraad worden via de reguliere P&C cyclus
geïnformeerd over de voortgang.

■ De raad stelt twee maal per jaar de herziening van de grondexploitatie
vast. (inclusief presentatie).

Stand van zaken
Communicatie

Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten
■ Conform b&w-besluit gebiedspromotie (d.d. 4 juli 2017);
■ Een openingsfeest Dokbrug en stadshaven is in voorbereiding (november)

onder voorbehoud van coronamaatregelen.
■ Informatiebijeenkomsten in het kader van formele procedures, als

onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen;
■ Specifieke bijeenkomsten/overleggen met belanghebbenden / buren als

onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen. De bijeenkomsten
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worden weer, met inachtneming van coronamaatregelen, fysiek
georganiseerd.

■ Daarnaast informeren van bewoners over de uitvoering per brief.
■ Aanvullende inzet op sociale media en een groot bouwbord geplaatst.
■ Vele artikelen en interviews met landelijke en regionale bladen

Stand van zaken Kwaliteit Loopt conform vastgestelde projectopdracht. Bij de uitwerking / realisatie
wordt een hoog ambitieniveau nagestreefd. Kaders hiervoor zijn verwoord in
de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier, Beeldkwaliteitsplan Scheldekwartier,
Handboek openbare ruimte en locatiepaspoorten per deelplotontwikkeling.

Belangrijke besluiten tot
volgende rapportage moment

N.v.t. De belangrijkste relevante besluiten die de komende periode (tot en met 31
december 2021) voor besluitvorming worden voorgelegd zijn:
Scheldekwartier algemeen:
■ Besluit nieuwbouw school in Scheldekwartier.

Scheldewijk:
■ Besluit allonge II Broederband
■ Besluit koopovereenkomst Kop Keersluisbrug
■ Besluit marktgang blok I

Scheldewerf:
■ Besluit Koop- en ontwikkelovereenkomst blok D.

Scheldestad:
■ Besluit marktgang Postkantoor

Voorstellen voor
bijsturingsmaatregelen

N.v.t. Inhoudelijk: n.v.t.
Organisatie: n.v.t.
Tijd: n.v.t.
Communicatie/informatie: n.v.t.
Kwaliteit: n.v.t.

Overige opmerkingen N.v.t. n.v.t.

11.2 Omgevingswet

Omgevingswet

Status
rood of
groen Antwoord / Toelichting

Projectbesluit ■ Programmabegroting 2017-2021.
■ Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college

d.d. 18 april 2017.
■ Collegeopdracht 14 januari 2020.
■ Projectopdracht (directie) 25 juni 2020.
■ Projectplan (AOG) 10 november 2020 (Verseon-nr: 123648).

Projectresultaat n.v.t. De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de
gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen tijdig te implementeren.

Bestuurlijk opdrachtgever n.v.t. Wethouder Sem Stroosnijder

Ambtelijk opdrachtgever n.v.t. Directeur Dienstverlening Maarten Akerboom

Projectleider n.v.t. Lydia van Oudenaren

Stand van zaken Project n.v.t. Gerealiseerd zijn in de rapportageperiode:
- 4 businessgames voor circa 40 medewerkers die met het
vergunningenproces te maken krijgen. Oefenen en testen van het
ontworpen proces.
- Analyse voor de Verkenning van de Omgevingsvisie en beeld op de
leefomgeving ten behoeve van een milieueffectrapportage. De Verkenning
wordt in oktober door b&w vastgesteld en november met uw raad gedeeld.
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- Inzicht in derving leges door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
(Wkb). Voorbereiding legesverordeningen onder huidige regime (tot 1 juli
2022) en onder nieuwe regime.
- Vaststellen bindend adviesrecht raad en delegatiebesluit t.b.v. de
Omgevingswet door uw raad.
- Verordening monumentencommissie is vastgesteld door uw raad.
In voorbereiding zijn:
- Plan van aanpak Omgevingsplan. De intentie is om dit gebiedsgewijs
op te bouwen tot 2030 en daarbij dezelfde gebieden aan te houden als de
Verkenning Omgevingsvisie. Benodigde middelen (mensen en projectgeld)
zijn al in beeld gebracht en gekoppeld aan de begroting 2022 e.v.
- Ketenafspraken met onder meer Provincie, RUD, Veiligheidsregio, GGD
over vergunningenproces.
- Aansluiting op Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
- oefenen met vergunningenproces.
- participatiebeleid en -verordening en de lijst van verplichte participatie
voor initiatiefnemers voor bepaalde omgevingsplanactiviteiten (Q1 2022 -
samenhang met rekenkameronderzoek participatie).
Voor Q4 staat gepland:
Besluitvorming college en raad over:
planschadeverordening die wordt geactualiseerd o.b.v. de Omgevingswet

Stand van zaken Geld De bestedingen blijven op de volgende punten achter op de
projectbegroting:
a.opleidingen
b. DSO
c. Omgevingsvisie
Dit heeft te maken met:
ad a. Het gegeven dat vanuit de provincie centraal opleidingen tegen
gunstige tarieven worden aangeboden.
ad b. Op het gebied van ict landelijk en bij de leveranciers nog niet alles
op orde is, waardoor we wachten en nu kosten nog niet gemaakt worden.
Daarnaast zijn de kosten voor de aangeschafte applicaties gunstiger dan
verwacht.
ad c. Er meer kosten voor de (Verkenning) van de Omgevingsvisie en de mer
in 2022 vallen dan in dit jaar.
Als gevolg daarvan verwachten we bij de volgende rapportage inzichtelijk
te kunnen maken welk bedrag we naar 2022 overgeheveld zouden willen
hebben. Een deel daarvan benutten we voor het Omgevingsplan (conform
voorstel begroting).

Stand van zaken Risico's De afwezigheid van een vaste financieel adviseur is een eerder gerapporteerd
risico. Die is inmiddels beschikbaar. De basis van projectcontrol samen met
financiën en p&o moet nog verder op orde gebracht worden door invoering
van een cyclus van regelmatig terugkerende overleggen. Het gebeurt nog
veel op ad hoc basis.

De nieuwe manier van werken - hybride werken - waarbij sommigen
thuis en anderen vanuit het gemeentehuis werken, vraagt nog veel van de
samenwerking en het houden van samenhang in alle resultaten.

Stand van zaken Organisatie Zie risico's en tijd.

Stand van zaken Tijd Met alle werkzaamheden liggen we op schema. We wachten de beslissing
van demissionair-minister Ollongren af over de definitieve inwerkingreding
van de Omgevingswet en de Wkb.
Het is van belang dat we dit jaar kunnen aansluiten op het DSO om
voldoende oefentijd met het vergunningenproces in de applicaties te
hebben. Daar hebben we zelf ook nog iets in te doen als het gaat om de
coördinatie tussen VTH, I&A en de externe leverancier van de applicaties:
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tijdelijk extra inhuur voor 8-12 uur per week binnen de projectbegroting is
hiervoor een oplossing.

Stand van zaken Informatie De overleggen van het project verlopen conform afspraak.

Stand van zaken
Communicatie

De communicatie naar initiatiefnemers/bewoners over de wijzigingen
van de Ow en Wkb wordt begin volgend jaar opgepakt. Hiervoor wordt
de toolkit van de VNG benut. In SPOZ-verband wordt verkend wat samen
opgepakt wordt.

Stand van zaken Kwaliteit Geen bijzonderheden.

Belangrijke besluiten tot
volgende rapportage moment

N.v.t. - Collegebesluit over de Verkenning Omgevingsvisie en die delen met uw
raad;
- Plan van aanpak Omgevingsplan vaststellen door AOG en afstemmen met
portefeuillehouder en raadswerkgroep (19 oktober);
- Planschadeverordening vaststellen door uw raad.

Voorstellen voor
bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

Overige opmerkingen N.v.t. geen

11.3 Revitalisering Accomodatiebeleid

Revitalisering gemeentelijk
accommodatiebestand

Status
rood of
groen Antwoord / Toelichting

Projectbesluit N.v.t. Bestuursopdracht 13 september 2018
Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869)
Projectplan wordt opgesteld na besluitvorming over het Accommodatieplan
op hoofdlijnen.

Projectresultaat N.v.t. Oorspronkelijk projectresultaat 2018:
Voor het einde van 2023 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal
gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale
bezuiniging van
€ 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke
accommodaties.

Zoals op basis van eerdere informatie in o.a. de jaarstukken 2020 is
medegedeeld, is het behalen van voornoemd resultaat, meer specifiek de
genoemde einddatum van het project, gekoppeld aan de vaststelling van het
SHP en vervolgens van het Accommodatieplan op hoofdlijnen. Uitgaande
van een uitvoeringstermijn van 5 jaar na vaststelling van dit laatste plan, 30
september jongstleden, leidt dit tot het verschuiven van
de einddatum naar 2026. Kortom, de nieuwe doelstelling is met het
vaststellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen als volgt vastgelegd:
Voor het einde van 2026 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal
gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale
bezuiniging van
€ 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke
accommodaties.

Bestuurlijk opdrachtgever N.v.t. wethouder Rens Reijnierse

Ambtelijk opdrachtgever N.v.t. Maarten Akkerboom

Projectleider N.v.t. Gijs Bastiaanssen

Stand van zaken Project n.v.t. Het Accommodatieplan op hoofdlijnen is vastgesteld op 30 september 2021
en krijgt vervolg in de uitvoeringsagenda in Q4. De uitvoering van het
jaarplan 2020, vastgesteld op 2 juli 2020 loopt, zoals eerder gerapporteerd
door in 2021.
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Stand van zaken Geld De acties die resteren uit het jaarplan 2020 verlopen conform verwachting.
In het vastgestelde Accommodatieplan op hoofdlijnen is een prognose
opgenomen mbt de ontwikkeling van de bestemmingsreserve en de
taakstelling. De vervolgstap hierop is vaststelling van de MJOP's door de
raad en het inrichten van een voorziening voor beheer en onderhoud voor
de komende jaren. Bij deze nadere uitwerking (Q1 2022) wordt duidelijk of
de prognose ook realiteit kan worden en wat dat betekent voor de begroting.

Stand van zaken Risico's

Stand van zaken Organisatie

Stand van zaken Tijd

Stand van zaken Informatie

Stand van zaken
Communicatie

Stand van zaken Kwaliteit

Belangrijke besluiten tot
volgende rapportage moment

N.v.t. Vaststelling uitvoeringsagenda college en informeren raad Q4 2021

Voorstellen voor
bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

Overige opmerkingen N.v.t.
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12.1 Algemene toelichting
In onderstaande zijn de cijfers van het college en de gemeenteraad niet meegenomen. De cijfers van de
griffie en de mobiliteitspool zijn wel meegenomen. De reden hiervoor is dat dit een beter inzicht geeft in de
totale personeelskosten van de organisatie.

In de instroom zijn nieuwe medewerkers opgenomen, alsmede huidige medewerkers van wie de uren van
het dienstverband zijn uitgebreid. In de uitstroom zijn medewerkers die uit dienst zijn gegaan opgenomen,
alsmede huidige medewerkers van wie de uren van het dienstverband zijn verminderd.

begroting
2021

per
30-04-2021

per
30-09-2021

formatie bezetting bezetting

Aantal personeelsleden 370 384

Aantal fte begin periode 365,00 325,10 331,30

Instroom in fte (incl. deeltijd) 23,54 22,29

Uitstroom in fte (incl. deeltijd) 15,73 12,13

Wijzigingen in fte ( vermindering/uitbreiding) -1,61 0,28

Aantal fte einde periode 365,00 331,30 341,74

Ziekteverzuim % eerste 4 maanden 4,46% 5,33% 5,66%

Aantal inhuur krachten 71

Aantal inhuur krachten in FTE 50,21

De stijging van het verzuim in september is een jaarlijkse seizoenstrend: de vakanties zijn voorbij
en het griepseizoen is in aantocht. Afgelopen jaar (2020) was hierop een uitzondering : Door alle
coronamaatregelen zoals afstand houden en thuiswerken, bleef de griepgolf uit. De landelijke
verwachtingen voor dit jaar zijn heel anders…

Hoewel het gemiddelde verzuim weer stijgt, is het aantal nieuwe verzuimmeldingen vergeleken met
landelijk nog steeds lager dan normaal voor deze periode van het jaar. Hoewel er minder mensen ziek zijn,
steeg het afgelopen jaar wel het aandeel verzuim van mensen die langer dan 6 weken ziek zijn substantieel.
Vlissingen vormt hierop geen uitzondering
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TAAKSTELLING BEZUINIGINGEN 2021

stand per 30-9-2021 2021 2022 2023 2024

(X € 1.000) Taak-
stelling

Gerea
liseerd

Restant Taak-
stelling

Gerea
liseerd

Restant Taak-
stelling

Gerea
liseerd

Restant Taak-
stelling

Gerea
liseerd

Restant

Programma 3: Sociale Samenhang

Bezuiniging sport - en overige accomodaties -1.500 1.408 -92 -1.500 1.196 -304 -1.500 1.029 -471 -1.500 848 -652

Programma 3: Sociale Samenhang

PVA Sociaal domein en Werk en inkomen -3.181 3.596 415 -5.637 5.712 75 -8.159 5.462 -2.697 -8.159 5.548 -2.611

Taakstelling Organisatie

Huisvesting buitendienst/overhead efficiency -2.273 2.273 - -2.273 1.925 -348 -2.273 1.991 -282 -2.273 1.998 -275

-2.273 2.273 - -2.273 1.905 -348 -2.273 1.971 -282 -2.273 1.978 -275

Totaal taakstelling bezuiniging -6.954 7.277 323 -9.410 8.833 -577 -11.932 8.482 -3.450 -11.932 8.394 -3.538

Taakstelling Organisatie

2021 2022 2023 2024

begro-
ting

gereali-
seerd

restant begro-
ting

gereali-
seerd

restant begro-
ting

gereali-
seerd

restant begro-
ting

gereali-
seerd

restant

A) Overhead

Huisvesting buitendienst 200 -200 - 200 -23 177 200 -48 152 200 -55 145

B) Overhead Efficiency

Digitaliseren:

* DIV rest post 120 -120 - 120 -120 - 120 -120 - 120 -120 -

* gehele organisatie 120 -120 - 120 -120 - 120 -120 - 120 -120 -

Bezuiniging e-facturatie 1 fte 54 -54 - 54 -54 - 54 -54 - 54 -54 -

Structureel bezuiniging printkosten 20 -20 - 20 -20 - 20 -20 - 20 -20 -
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TAAKSTELLING BEZUINIGINGEN 2021

bezuiniging 82 -82 - 82 -82 - 82 -82 - 82 -82 -

Nog in te vullen plannen 171 -171 - 171 - 171 171 -41 130 130 - 130

Totaal Taakstelling Organisatie 767 -767 - 767 -419 348 767 -485 282 726 -451 275

verwerkt in 2e berap:

niet realiseren taakstelling 2021 (eenmalig ten 171

laste van begrotingssaldo)

Naast deze taakstellende bezuinigingen is er ook een taakstelling inzake het Sociaal Domein. Deze wordt toegelicht in paragraaf 4.3.

Gerealiseerde bezuinigingen t/m 30 september 2021

Hieronder wordt ingegaan op de gerealiseerde bezuinigingen stand van zaken septemberl 2021.

Programma 3: Sociale Samenhang
Het invullen van de bezuinigingstaakstelling op het onderdeel sportbeleid/accommodaties maakt onderdeel uit van het (majeure) project Revitalisering gemeentelijke
accommodatiebestand (AOH). In het kader van dit project heeft de raad op 30 september 2021 het Accommodatieplan op Hoofdlijnen vastgesteld. In dit plan
worden maatregelen voorgesteld waarmee de komende jaren het nadelig exploitatie saldo met ruim € 0,5 mln. kan worden teruggebracht. Na de vaststelling van
de MJOP's (1e kwartaal 2022) wordt dit in de programmabegroting aangepast. Met de voorstellen in het AOH resteert van de nog te realiseren taakstelling nog
ca. € 0,2 mln. Mogelijkheden om deze taakstelling alsnog, geheel en structureel in te vullen te halen, worden onderzocht op lange termijn (na 5 jaar) nadat het
accommodatiebestand op orde is qua onderhoud, begroting en bezetting. Mochten zich gedurende de uitvoeringstermijn kansen voordoen om het restant alsnog in te
lopen, dan zullen die uiteraard niet blijven liggen. Gedurende deze periode is de inzet dit tekort jaarlijks incidenteel op te vangen.

De voortgang op de bezuinigingstaakstelling Sociaal Domein en Werk & Inkomen is nader toegelicht in hoofdstuk 4.3.

Programma Overhead

De taakstelling is als volgt onderverdeeld:

A) Huisvesting buitendienst
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In de paragraaf bedrijfsvoering van de programmabegroting 2021-2024 is bij Huisvesting Team Stadsbeheer reeds gemeld dat de taakstelling 2021 niet zal worden
gerealiseerd en dat ook structureel er geen invulling kan worden gegeven aan deze taakstelling vanuit de herhuisvesting van Stadsbeheer. Daarbij is aangegeven dat
er nieuwe organisatiebrede afweging nodig is m.b.t. de realisatie van deze taakstelling. Deze afweging zal de komende maanden worden georganiseerd zodat bij de 1e

bestuursrapportage 2022 een nieuwe voorstel kan worden gedaan voor de invulling van de taakstelling.

Het niet invullen van de taakstelling 2021 komt, vooralsnog incidenteel, ten laste van het begrotingsresultaat

Ontwikkelingen nieuwbouw stadsbeheer

Voor de nieuwbouw stadsbeheer is een krediet beschikbaar gesteld. Op basis van calculaties van het bouwmanagementbureau dat de aanbesteding ondersteunt
is vastgesteld dat door gestegen bouwkosten een bijstelling van het krediet met 13% (€ 578.000) nodig is. (stijging voor de bouwkostenonderdelen op basis van
aanbestedingsindex, uitgaande van realisatie in 2022/2023). Voor een verder toelichting wordt verwezen naar het onderdeel overhead.

B) Efficiency

■ Nog in te vullen plannen
Door de corona-crisis is vanaf 2020 geen voorstel meer gemaakt. De realisatie van een deel van de taakstelling betrof tot 2020 de inzet vanuit het structurele voordeel
op de interne kostenplaatsen. In deze rapportage is € 20.000 als gevolg van lagere printkosten structureel ten gunste gekomen van de taakstelling op overhead. Voor
het restant van de taakstelling volgt nog een nader voorstel. Hierbij zal, in ieder geval, diverse denkrichtingen onderzocht worden. Voor 2021 wordt het restant op de
taakstelling overhead efficiency € 171.000 als niet te realiseren meegenomen en als nadeel verwerkt in deze rapportage.
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In de begroting 2021 zijn een aantal inschattingen van budgetten opgenomen waarvan de werkelijke
kosten nog niet precies bepaald kunnen worden. Deze posten zijn opgenomen bij het programma bestuur.

stelposten 2021

Primaire
Begroting
2021

Wijzigingen
t/m
30-09-2021

wijzigingen
2e berap

Begroting
2021

Toelichting

Investeringen bruikbare ruimte 249 249 - reservering
kapitaallasten
herstel natte
infrastructuur
Kenniswerf 4e
fase en Herstel
kades rondom
Dok

Herziene rente toerekening activa 120 120 - niet
opgevraagde
investeringen
2021

Taakmutaties algemene uitkering

- gezond in de stad 6 6

- Versterking
omgevingsveiligheidsdiensten

12 12 - inzet voor

- opschorting Opschalingskorting 474 474 - Capaciteitsinzet

- Afrekening Coronasteunpakket 2020 83 -83

- compensatie steunpakket lokale cultuur
2021

-150 150

Taakstelling overhead -367 -177 -190 - niet
realiseerbaar
in 2021 (zie
taakstellingen)

Taakstelling overhead investeringen -36 -36

458 297 124 37
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Op 26 juni 2020 is het bestuursakkoord wind in de Zeilen (Compensatiepakket Marinierskazerne)
ondertekend door het Rijk, de gemeente Vlissingen, het Waterschap Scheldestromen en de Provincie
Zeeland. Met dit akkoord heeft het Rijk zich verplicht tot het doen van concrete (financiële) bijdragen
op de diverse beleidsonderdelen uit het rapport Wind in de Zeilen. Op een aantal onderdelen ligt de
uitvoeringsverantwoordelijkheid en –regie bij de gemeente Vlissingen.

Op grond van het bestuursakkoord Wind in de Zeilen ontvangt Vlissingen de volgende bijdragen:

■ Fiche 1D Kenniswerf fysieke ontwikkeling Kenniswerf: € 15 mln.
■ Fiche 1E Bereikbaarheid-Stationsgebied: € 5,0 mln.
■ Fiche 1I Arbeidsmarkt: € 1,0 mln.
■ fiche 1J Aardgasvrije wijken: € 4 mln. (onder voorbehoud goedkeuring aanvraag)

De besteding zal plaatsvinden overeenkomstig de door de stuurgroep Wind in de Zeilen vastgestelde
plannen van aanpak en de subsidievoorwaarden.

■ Fiche 1D Fysieke ontwikkeling Kenniswerf
Voor dit fiche is reeds een SPUK (specifieke uitkering) beschikking ontvangen voor de afgesproken
bijdrage van € 15 mln. en is reeds € 1 mln als voorschot uitgekeerd (waarvan 40.000 aan het btw
compensatiefonds). Voor het op te stellen ontwikkelingsplan wordt een bedrag van € 400.000 aan de
begroting 2021 toegevoegd.
Verwacht wordt dat het ontwikkelplan in november 2021 aan het ministerie van BZK kan worden
aangeboden. Vervolgens wordt het restant van de toegezegde bijdrage van € 14 mln. in een maal
uitgekeerd.

■ Fiche 1E Bereikbaarheid-stationsgebied
Voor dit fiche is in het bestuursakkoord € 5 mln. beschikbaar gesteld. De uitvoering van dit fiche
vindt plaats in 2 fases. In fase 1 wordt naast de opstelling van een masterplan voor fase 2 ook gestart
met het faciliteren van pilots ten behoeve van de kwaliteitsimpuls ‘mobiliteit’. Voor het mogelijk
maken van experimenten en permanente mobiliteitsoplossingen voor de realisatie van het concept
‘mobiliteitsknooppunt’ is in de eerste berap 2021 een bedrag van € 250.000 onttrokken uit de beschikbare
SPUK subsidie voor het WIZ fiche stationsgebied. In de tweede berap (14e begrotingswijziging) is dit
bedrag verlaagd naar € 10.000. De kosten voor 2021 komen aanzienlijk lager uit door de opstart van
gebiedsontwikkeling trajecten waarvan de daadwerkelijke kosten in 2022 zullen vallen en door bijdragen
van andere partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van dit fiche (zoals Provincie Zeeland) in de
gezamenlijke mobiliteitspilots en haalbaarheidsonderzoeken.

■ Fiche 1I Arbeidsmarkt
Het bestuursakkoord bevat € 1 mln. om een extra impuls mogelijk te maken voor het (om) scholen van
werkzoekenden in de regio. Over de besteding van deze middelen worden afspraken gemaakt met Orionis
en zal het college nog een besluit nemen. De verwachting is dat de realisatie van dit fiche in 2022 van
start zal gaan.

■ Fiche 1B Law Delta
Op dit fiche levert Vlissingen, vanuit haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden en –taken, inzet
voor de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen. Het kostenverhaal vindt plaats op basis van een
anterieure overeenkomst. Deze overeenkomst is in voorbereiding en zal naar verwachting in kwartaal vier
van 2021 door partijen worden geformaliseerd.

■ Fiche Aardgasvrije Wijken
De aanvraag voor de subsidie uit het PAW3 van BZK ad € 4 mln. voor de uitvoering van het project
Panoramabuurt Vlissingen aardgasvrij wordt op 31 oktober 2021 ingediend. De toekenning van de subsidie,
in de vorm van een specifieke uitkering, zal plaatsvinden door de minister van Binnenlandse Zaken eind
Q1 of begin Q2 van 2022.

Naast bovenstaande fiches is de gemeente bestuurlijk en ambtelijk nauw betrokken bij de realisatie van
3 gezondheidscentra in Vlissingen. De realisatie hiervan maakt onderdeel uit van het fiche 1H Zorg uit
het pakket Wind in de Zeilen. CZ is regievoerder voor de realisatie van dit fiche. De verwachting is dat de
ministeriele toezegging van de bijdrage ad € 5 mln. in november 2021 wordt ontvangen.
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Verwerking inzet extra capaciteitsbudgetten Wind in de Zeilen

In de programmabegroting 2021 -2024 is een raming voor directe loonkosten en overhead opgenomen
t.b.v. de extra capaciteitslasten voor de uitvoering van Wind in de Zeilen. Op basis van een actualisatie is de
raming voor de periode 2021 t/m 2025 bijgesteld van € 5,4 mln. naar € 3,4 mln. Deze bijstelling is verwerkt
in de eerste bestuursrapportage 2021.

Dit heeft vooral te maken met keuzes om de extra capaciteitslasten ook te dekken uit andere middelen dan
de programmabegroting van Vlissingen, zoals de grondexploitatie Kenniswerf, de anterieure overeenkomst
Law Delta en de projectmiddelen uit de fiches.

In de programmabegroting 2022-2025 is een verdere herschiking verwerkt van de meerjarige
capaciteitsbudgetten naar de uitvoerende teams en projecten. Aan het directiebudget Ruimte en
Samenleving is een budget toegekend voor te continueren inzet en onvoorziene zaken in de projecten in
2022 en verder. Jaarlijks wordt in overleg met de projectleiders beoordeeld of de beschikbare capaciteit
aansluit bij de noodzakelijke capaciteit.
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Programma lopende kredieten Begroot Gerealiseerd tm
2021

Restant Waarvan realisatie
2021

Prog 1 Leefbaarheid Herstel natte infrastr
Kenniswerf f4

2.850 -131 2.981 -

Prog 1 Leefbaarheid Wijkontsluiting incl.
rotonde Sk

1.802 981 821 -

Prog 1 Leefbaarheid Herstel kades rondom
Dok Sk

5.990 6.398 -408 -

Prog 1 Leefbaarheid Hoofdinfrastructuur
Souburg fase 2

2.340 3.819 -1.479 -

Prog 1 Leefbaarheid Marie Curieweg
Souburg fase 2

780 605 175 -

Prog 1 Leefbaarheid Nieuwe brug over het
Dok Sk

1.990 2.579 -589 -

Prog 1 Leefbaarheid Ritthem 50 - 50 -

Prog 1 Leefbaarheid Van Steveninckstraat 50 - 50 -

Prog 1 Leefbaarheid Herinr Oude
Veerhavenweg-P
Hendrikwg

3.250 111 3.139 40

Prog 1 Leefbaarheid Herinr PH/OV/
Edisonweg-deel subs
PZ

- -56 56 -56

Prog 1 Leefbaarheid Rioolgemalen 2020 50 - 50 -

Prog 1 Leefbaarheid Rioolgemalen 2021 50 - 50 -

Prog 1 Leefbaarheid Parkeerverwijssysteem 45 2 43 -

Prog 1 Leefbaarheid Selectief
toegangssysteem
binnenstad

25 - 25 -

Prog 1 Leefbaarheid Herinrichting Lange
Zelke

750 154 596 149

Prog 1 Leefbaarheid Voorb. integr aanpak
Boulev-binnenst

500 35 465 23

Prog 1 Leefbaarheid Riolering Pres.
Rooseveltlaan

390 181 209 -
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Programma lopende kredieten Begroot Gerealiseerd tm
2021

Restant Waarvan realisatie
2021

Prog 1 Leefbaarheid Riool Schoonenb.
Groot Ab fase 5+6

1.483 123 1.360 123

Prog 1 Leefbaarheid Riolering vd Helstlaan
e.o. fase 1

2.459 1.550 909 213

Prog 1 Leefbaarheid Riolering Scheldestraat
e.o.

1.423 36 1.387 36

Prog 1 Leefbaarheid Riolering Scheldestraat
e.o. fase 2

1.000 1 999 -

Prog 1 Leefbaarheid Riolering Coosje
Buskenstraat

750 16 734 13

Prog 1 Leefbaarheid Oude Binnenstad +
Schutterijstr

500 - 500 -

Prog 1 Leefbaarheid Verkeersmaatregelen
GVVP

100 20 80 -18

Prog 1 Leefbaarheid Herinrichting Verkuijl
Quakkelaarstr

781 710 70 -

Prog 1 Leefbaarheid Herinrichting Coosje
Buskenstraat eo

450 127 323 77

Prog 1 Leefbaarheid Riolering Molenweg
fase 2

1.677 356 1.320 356

Prog 1 Leefbaarheid Riolering Molenweg
fase 3 t/m 5

1.486 1.230 257 1.179

Prog 1 Leefbaarheid Gildeweg 50 - 50 -

Prog 1 Leefbaarheid Gunning tijd huisv
scholen Soub zuid

1.070 805 265 341

Prog 1 Leefbaarheid Voorb. nieuwb scholen
en gymz Soub z

1.130 621 509 278

Prog 1 Leefbaarheid Herinrichting
Voltaweg - Marconiweg

100 90 10 -

Prog 1 Leefbaarheid Riolering Singel 3 1.666 314 1.351 236

Prog 1 Leefbaarheid Bloemenbuurt 1 1.500 37 1.463 29
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Programma lopende kredieten Begroot Gerealiseerd tm
2021

Restant Waarvan realisatie
2021

Prog 1 Leefbaarheid Van Dishoeckstraat
e.o.

50 - 50 -

Prog 1 Leefbaarheid Edisonweg 424 1 423 1

Prog 1 Leefbaarheid Prins Hendrikweg +
Stationsgebied

926 1 925 1

Prog 1 Leefbaarheid Riolering Adriaen
Coortelaan e.o.

1.173 79 1.094 61

Prog 1 Leefbaarheid Fietspad
Gerbrandystraat

226 - 226 -

Prog 1 Leefbaarheid Riolering Schubertlaan 1.294 88 1.206 70

Prog 1 Leefbaarheid Riolering Paauwenburg
NoordOost

944 13 931 11

Prog 1 Leefbaarheid Westerzicht 1.000 - 1.000 -

Prog 1 Leefbaarheid Ondergrondse
afvalopslag 2018

198 199 - 43

Prog 1 Leefbaarheid Ondergrondse
afvalopslag 2019

164 148 16 148

Prog 1 Leefbaarheid Ondergrondse
afvalopslag 2020

242 34 207 34

Prog 1 Leefbaarheid Ondergrondse
afvalopslag 2021

232 - 232 -

Prog 1 Leefbaarheid Appendages groen
(messenbalk)

15 9 6 5

Prog 1 Leefbaarheid Klepelmaaier 15 14 1 14

Prog 1 Leefbaarheid Houtversnipperaar 50 - 50 -

Prog 1 Leefbaarheid Huisvuilauto AF 11 550 - 550 -

Prog 1 Leefbaarheid Hoogwerker incl
aanhangwagen AHBE
11

80 61 19 61

Prog 1 Leefbaarheid Snipperwagen AHBE 3 20 16 5 16



16. BIJLAGE 1: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

81

Programma lopende kredieten Begroot Gerealiseerd tm
2021

Restant Waarvan realisatie
2021

Prog 1 Leefbaarheid Begraafplaats BE
kolenbakken14/15/16

15 19 -4 19

Prog 1 Leefbaarheid Grafdelfmachine 35 - 35 -

Prog 1 Leefbaarheid Grasklepelmaaier 20 22 -2 22

Prog 1 Leefbaarheid Arm op trekker 15 11 4 11

Prog 1 Leefbaarheid Opbouw belading t.b.v.
AF11

35 - 35 -

Prog 1 Leefbaarheid Veegmachine SO7 155 4 151 4

Prog 1 Leefbaarheid Vrachtauto klein groen
Wijk BE2

40 13 27 13

Prog 1 Leefbaarheid Bestelbus groen BE3 60 - 60 -

Prog 1 Leefbaarheid Cirkelmaaier 25 - 25 -

Prog 1 Leefbaarheid Kooimaaier 90 114 -24 114

Prog 1 Leefbaarheid Tractor SP04 90 110 -20 110

Prog 1 Leefbaarheid Tractor SP06 70 - 70 -

Prog 1 Leefbaarheid Herinr
Noorderbegraafpl-cycl
ruimen

100 46 54 46

Prog 1 Leefbaarheid Urnenmuur Souburg 60 - 60 -

Prog 1 Leefbaarheid Aanpass begraafcap.
Noorderbegraafpl

150 - 150 -

Prog 1 Leefbaarheid Installaties
parkeergarage
Fonteijne

110 112 -2 7

Prog 1 Leefbaarheid Parkeervergunningenapplicatie 86 110 -24 83

Totaal Prog 1 Leefbaarheid 47.295 21.938 25.357 3.913

Prog 2 Aantrekkelijke Stad Herinrichting
Ravesteynplein

770 558 212 71

Totaal Prog 2 Aantrekkelijke Stad 770 558 212 71

Prog 4 Bestuur Vervangen BRP-
applicatie

150 108 42 26
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Programma lopende kredieten Begroot Gerealiseerd tm
2021

Restant Waarvan realisatie
2021

Totaal Prog 4 Bestuur 150 108 42 26

Prog 5 Overhead Voorbereiding
nieuwbouw
Stadsbeheer

360 212 148 101

Prog 5 Overhead Nieuwbouw
Stadsbeheer - pand

3.965 - 3.965 -

Prog 5 Overhead Nieuwbouw
Stadsbeheer - grond

1.320 - 1.320 -

Prog 5 Overhead Nieuwbouw
Stadsbeheer -
installaties

1.986 - 1.986 -

Prog 5 Overhead Nieuwbouw
Stadsbeheer - inboedel

170 - 170 -

Prog 5 Overhead Klimaatbeheersing
Atrium stadhuis

56 54 2 -

Prog 5 Overhead Klimaatbeheersingssysteem
Stadhuis

1.144 1.070 74 661

Prog 5 Overhead Vervangen
zaaksysteem Verseon

164 90 74 90

Totaal Prog 5 Overhead 9.165 1.427 7.738 852

Totaal Begroting 57.380 24.031 33.350 4.862
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