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Opnemen in Coalitie akkoord:
Het Manifest: “Waardig ouder worden” is door de ChristenUnie,
Omroep MAX en de ouderenbonden kbo-pcob opgesteld en wordt in de
tweede kamer door veel partijen ondersteund o.a. de partij 50+.

Samen zijn we Vlissingen is de titel van ons akkoord. Ook de ouderen vallen
daaronder en kunnen meedoen. De punten 3, 4, 7, en 8 van het Manifest zijn
verwoord in ons coalitieakkoord. Met betrekking tot de overige punten zullen we
landelijke ontwikkelingen afwachten en daar waar nodig nader onderzoeken.
Overigens onderschrijft 50PLUS het Manifest niet.

Opnemen in Coalitie akkoord:
De Klijnsma-gelden zijn bedoeld voor bestrijding van armoede onder
kinderen, deze gelden dienen voor het doel te worden ingezet
waarvoor de middelen zijn bedoeld. Dit komt er concreet op neer dat er
een goed kindpakket dient te worden aangeboden. Dit is in de lijn van
eerdere afspraken op Zeeuws niveau, ook de gemeente Vlissingen
heeft, net als alle Zeeuwse gemeenten het Zeeuws Pact (2015)
ondertekend.

De huidige manier vinden wij een goede basis. Naast de landelijke regelingen
(Kinderbijslag, Kindgebonden budget, Kinderopvangtoeslag en Kansen voor alle
kinderen) vallen onder de basis het Fonds cultuur, sport en onderwijs, Bijzondere
Bijstand, Kinderopvang met sociaal medische indicatie en Jeugdfonds Sport en Cultuur
(allen via Orionis Walcheren). Daarnaast is een samenwerking met bijvoorbeeld
Voedselbank Zeeland. Wij streven ernaar om deze basis breder beschikbaar te krijgen
voor de doelgroep. Indien de financiële mogelijkheden het toelaten, nemen we deze
vraag mee in de wensenlijst.
In de raadsvergadering van juli 2017 is besloten de Klijnsma-gelden structureel te
gebruiken voor de minima-regelingen (incl. kindpakket). Deze gelden worden dus niet
gebruikt om de tekorten van Orionis Walcheren te dekken.

Toerisme:
“Vlissingen is een toeristenstad bij uitstek. We maken samen een plan
om het toerisme verder te ontwikkelen. Uitgangspunt is een gastvrije
gemeente voor iedereen, met een opvallend en aantrekkelijk aanbod.

Goed idee, deze suggestie nemen we mee in het programma Aantrekkelijke stad
onder punt 12.

D66 wil dat er in Vlissingen een aanvraag wordt geformuleerd om het
unieke zeefront Vlissingen met de Atlantikwal, Uncle Beach, Fort
Rammekens, Kazematten en Keizersbolwerk op de Unesco
Werelderfgoedlijst te krijgen. Gaat het college dit meenemen in het
aangekondigde plan om toerisme verder te ontwikkelen?
Accommodaties:
D66 vraagt om het landelijk gestimuleerde RIGHT TO CHALLENGE
waarin inwoners en verenigingen zelf de budgetten en
verantwoordelijkheid krijgen om het onderhoud te plegen van
accommodaties, meegenomen wordt in het accommodatiebeleid

Right To Challenge is uitgangspunt voor het accommodatiebeleid en past in het
coalitieakkoord. Maar het is pas aan de orde als het proces rondom de
accommodaties is afgerond.
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Nollebos:
Wees duidelijk over de inzet. Gaat er gebouwd worden en zo ja,
hoeveel dan en onder welke voorwaarden?
Referendum verordening:
In verkiezingsdebat 19 maart bleken de meerderheid van de partijen
VOOR een referendum te zijn. Graag zien wij terug in het akkoord dat er
een referendumverordening wordt opgesteld in Vlissingen.

Zoals in het coalitieakkoord is omschreven, gaan wij eerst in gesprek met inwoners en
belanghebbenden.

Onderzoek naar herindeling op Walcheren:
In het akkoord zijn de aanbevelingen van het Rapport Externe
Spiegeling verwerkt, waarvoor lof. Het rapport is kritisch over
bestuurlijke drukte en veelheid aan samenwerkingsvormen. Veel
uitdagingen zijn gemeente-overstijgend/regionaal. Positie van
gemeenteraden is te zwak in de beleidsvelden van samenwerking. Het
is dringend nodig om het aantal GRen en andere vormen van
bestuurlijke samenwerking te verminderen en daarom willen wij bij de
provincie een onderzoek aanvragen naar een gemeentelijke
herindeling.

Er lopen diverse initiatieven om de bestuurlijke drukte te verminderen. Hierbij kan
worden gedacht aan het sociaal domein en de tafel van 15. In de wensenlijst is
opgenomen om gemeenschappelijke regelingen af te bouwen. Daarom vinden wij een
onderzoek naar een gemeentelijke herindeling niet passend.

Passend Onderwijs
D66 mist ambitie in het akkoord om de aansluiting van Jeugdzorg en
Onderwijs beter op elkaar te laten aansluiten. De gemeente heeft hier
een grote verbindende en stimulerende rol op te pakken.

We streven in het kader van de decentralisaties naar een integrale aanpak. We
onderschrijven hier wel nadrukkelijk de verbinding tussen onderwijs en (jeugd)zorg en
zien daar op toe. Wij verwijzen u graag naar programma Sociale samenhang, punt 5.

Opnemen in Coalitie akkoord:
“Coffeeshops die in hun omgeving ernstige maatschappelijke en sociale
onrust veroorzaken c.q. met zich meebrengen worden gesloten dan wel
verplaatst naar een plek buiten het bewoonde deel van onze
gemeente”

In het programma Leefbaarheid geven wij al aan dat wij geen ernstige
maatschappelijke en sociale onrust accepteren.
We maken bij dergelijke vormen van overlast gebruik van mogelijkheden die de
huidige wet- en regelgeving al biedt om paal en perk te stellen aan die overlast.

Leefbaarheid:
We missen het weren van drugsoverlast (handel en gebruik) in het
stadscentrum en andere wijken in de Gemeente Vlissingen.

In het programma Leefbaarheid geven wij al aan dat wij geen ernstige
maatschappelijke en sociale onrust accepteren.

Wij laten dit initiatief bij de raad.
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Sociale Samenhang:
We missen het streven tot het realiseren van een Ouder-Kind-Huis op
Walcheren ter preventie van uithuisplaatsingen.

Deze suggestie zullen wij bespreken in het Zeeuws wethoudersoverleg Jeugdhulp.

Aantrekkelijke Stad:
Er is meer muziek dan popmuziek. De SGP wil niet dat de Gemeente
Vlissingen zich beperkt tot het behoud van een poppodium, maar een
muziekpodium. Hierbij bereik je een bredere groep mensen die muziek
willen maken.

We zetten pop tussen haakjes.

Wensenlijst/Aanbevelingen:
De SGP vindt dat het college zich niet mag en moet willen bemoeien
met het management van het MuZEEum. Het MuZEEum heeft alle
inkomsten nodig om het hoofd boven water te houden en om een
aantrekkelijk en vernieuwend museum te zijn en blijven. Of het
museum gaat op zondag dicht of iedere bezoeker betaalt op alle
openingsdagen voor het entréekaartje.

De ambities van deze coalitie m.b.t. de zondagsopenstelling van het MuZEEum staan
verwoord in de wensenlijst. Nadere uitwerking hiervan komt pas aan de orde
wanneer voldoende middelen beschikbaar zijn en natuurlijk in samenspraak met het
MuZEEum bestuur.

In de mondelinge reactie aan de coalitie is expliciet het ontbreken van het Scheldekwartier genoemd. De coalitie zet de ingezette lijn van de Scheldekwartier voort.
In het voorwoord op pagina 4 staat “We hebben grote havens, een boulevard aan zee, we zijn volop aan het bouwen in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem.” Wij verzoeken u
deze zin te lezen als “We hebben grote havens, een boulevard aan zee, we zijn volop aan het bouwen in Vlissingen, Souburg en Ritthem.”
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