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Hierbij presenteren wij u de jaarstukken 2016. Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over
het gevoerde beleid in 2016.

Vlissingen, 13 juli 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen
de secretaris,

mr. drs. ing. M. van Vliet

de burgemeester

drs. A.R.B. van den Tillaar

LEESWIJZER

In hoofdstuk 2 wordt het resultaat van de jaarrekening op hoofdlijnen toegelicht.
Hoofdstuk 3 beslaat het jaarverslag. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de prestaties. 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.
Het laatste onderdeel van het jaarverslag zijn de paragrafen.

Dit zijn de symbolen:

Hoofdstuk 4 bestaat uit de jaarrekening. Hierin wordt de balans en het resultaat toegelicht.
In hoofdstuk 5 is de sisa verantwoording opgenomen. De controleverklaring is in hoofdstuk 6 en 7
opgenomen.
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2.1 FINANCIËLE POSITIE

Inleiding

Eén van de doelstellingen van het college is een gezonde financiële positie te creëren voor de gemeente
Vlissingen. Een gezonde financiële positie vertaalt zich in een meerjarig sluitende begroting en een gezonde
buffer in de vorm van algemene reserves voor mogelijke financiële risico's.

De programmabegroting 2017-2020 heeft geen duurzaam meerjarig sluitend perspectief. Als gevolg
hiervan is eind 2016 wederom aan de beheerders van het gemeentefonds een aanvullende uitkering
uit het Gemeentefonds voor het jaar 2017, op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet,
aangevraagd. Daarnaast is de gemeente voor de jaren 2015, 2016 en 2017 onder preventief toezicht
gekomen van de Provincie Zeeland.

Verder heeft de gemeente een negatieve algemene reserve.

Resultaat

Het gerealiseerde resultaat over het verslagjaar bedraagt € 19,04 mln. negatief.

Opgemerkt wordt dat naast het jaarrekeningresultaat er bij de 2e herziening grondexploitaties 2016 een
bedrag van € 38,8 mln. direct ten laste is gebracht van de algemene reserve voornamelijk doordat enerzijds
de verliesvoorziening grondexploitaties op eindwaardes wordt bepaald en de anderzijds de ontvlechting
van bovenwijkse voorzieningen uit de grondexploitaties. Verder is in het kader van de nieuwe notitie
Grondexploitatie 2016 het resultaat negatief beïnvloed door het afwaarderen van opbrengsten van de
grondexploitaties met looptijden > 10 jaar en het aanpassen van de rente op grondexploitaties.

Hierna de opbouw van het resultaat over 2016 met een aansluiting naar het resultaat van de 4e
kwartaalrapportage 2016:
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Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Meevallers

Algemene uitkering 573

Orionis 537

Stelpost bestuur 220

Onvoorzien 200

Vacaturegeld uitvoeringsagenda 142

Bestuursondersteuning raad 133

Frictiekostenbudget (budgetoverheveling nota 737419) 5.607

Andere Overheid (budgetoverheveling nota 739006) 139

Participatieverklaringstraject (budgetoverheveling nota 714163) 65

subtotaal budgetoverhevelingen 5.811

7.616

Tegenvallers

Kwijtschelding -101

Vakantiegeldverplichting 2016 -790

-891

Resultaat 4e kwartaalrapportage 2016 6.725

Wijzigingen op begrotingsresultaat 2016 5.396

Aanpassing na 4e kwartaalrapportage 2016

voordelig saldo minimabeleid 756

nadelig saldo overschrijding armoedebeleid -440

resultaten Maatschappelijke zorg 2.392

afrekening Jeugdzorg 286

vrijval verliesvoorziening grondexploitaties 1.678

winstneming bij afsluiting Baskensburg III fase 3 139

afwaarderen opbrengsten grondexploitaties met looptijd > 10 jr -32.379

rente aanpassing grondexploitaties -3.747

extra inkomsten huisafval 220

inhaalafschrijving ontvlechting brug Scheldekwartier en dok -2.947

vacatureruimte personeel 930

afloop FPU verplichtingen 303

voordelig resultaat I&A 232

diversen 1.419

-31.158

Resultaat jaarrekening 2016 -19.037

De aanpassingen na de 4e kwartaalrapportage zijn in hoofdlijnen als volgt:

■ het voordelig saldo minimabeleid betreft met name de reeds voorziene overschotten bij de primaire
begroting 2016 sociaal domein;

■ het nadelig saldo overschrijding armoedebeleid is het gevolg van het feit dat meer mensen met een
schuldproblematiek een beroep doen op bijstand;

■ de resultaten Maatschappelijke zorg wordt veroorzaakt door het overschot op de centrum taken;
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■ bij het opstellen van de jaarrekening van de inkooporganisatie is een extra afrekening Jeugdzorg
vastgesteld;

■ naar aanleiding van de 1 ste herziening grondexploitaties is er een vrijval van de verliesvoorziening op de
grondexploitaties;

■ tevens heeft naar aanleiding van de 1 ste herziening grondexploitaties een winstneming op Baskerburg III
fase 3 plaatsgevonden;

■ In het kader van de nieuwe notitie Grondexploitaties 2016 van de BBV wordt aangegeven dat
om de risico's die samenhangen met zeer lang lopende projecten te beperken de looptijd van een
grondexploitatiecomplex maximaal 10 jaar mag bedragen. Als risico-beperkende beheersmaatregelen die
de gemeente heeft genomen om de onzekerheden en risico's die gepaard gaan met de langere looptijd te
mitigeren zijn de opbrengsten na de 10 jaars geëlimineerd voor de waardering van de grondexploitaties;

■ daarnaast heeft er een bijstelling van de te berekenen rente plaatsgevonden;
■ door het beter afscheiden van afvalstromen zijn er, op basis van nacalculatie, meer inkomsten dan

geraamd;
■ vanwege de ontvlechting van de bovenwijkse voorzieningen uit de grondexploitaties zijn de tijdelijke

brug over het dok (Scheldekwartier) en het Dok van Perry overgebracht naar de algemene begroting. In
verband met regelgeving BBV moesten er inhaalafschrijvingen over voorgaande jaren plaatsvinden.;

■ als gevolg van het niet vullen van vacatures gedurende het jaar is er een voordeel op personeelskosten;
■ door het aflopen van het aantal mensen met FPU verplichtingen is er vrijvallend budget voor deze

verplichtingen;
■ als gevolg van efficiënter werken en inkoopvoordeel is er een overschot op I&A (informatie &

automatisering);
■ daarnaast zijn er een veelheid aan verschillende over- en onderschrijdingen van kosten die elk

afzonderlijk qua omvang niet heel groot zijn.

Resultaatbestemming
Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld om de resultaten op Maatschappelijke zorg toe te voegen aan
de reserve Centrum Taken (zie Raadsvoorstel 765359 voor de vorming van de reserve).

Daarnaast is de reserve Sociaal Domein voor het maximum van € 6 mln. gevormd. Het overschot is
echter € 0,6 mln. hoger. Vanwege het verwachte negatieve resultaat voor het Sociaal Domein over de
komende jaren wordt voorgesteld het extra overschot alsnog toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.
Verder wordt in het raadsvoorstel bij de jaarrekening voorgesteld een aantal bedragen aan te merken als
budgetoverheveling.

Onderstaand het overzicht van de algemene reserve na positieve besluitvorming:

Algemene reserve Bedragen (x € 1 mln)

Stand per 31 december 2016 -129,1

Resultaat 2016 -19,0

Vorming reserve Centrum taken -2,4

Extra dotatie reserve Sociaal Domein -0,6

Bugetoverhevelingen:

- Frictiekosten -5,6

- Andere overheid -0,1

- Participatieverklaringsbudget -0,1

Resultaatbestemming 2016 -27,8

Stand na resultaatbestemming -156,9

In het kader van het art 12 traject is door de inspecteur een rapport over 2016 geschreven. Op basis van zijn
rapport stelt de inspecteur voor de gemeente Vlissingen over het jaar 2016 een aanvullende uitkering uit
het gemeentefonds krijgt verstrekt van € 1.434.000. Op het moment van opstellen van de jaarrekening is
nog geen definitieve beschikking van de beheerders van het gemeentefonds ontvangen en is derhalve de
aanvullende uitkering nog niet opgenomen.
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Als bijzondere voorwaarden v voor de aanvullende uitkering voor het jaar 2016 is aangegeven dat het
resterende saldo op de reserves Stadsvernieuwingsgelden (€ 243.000) en reserve verbetering Woningen
Particulieren (€ 77.000) dient vrij te vallen ten gunste van de algemene reserve. In april 2017 is hieromtrent
een raadsbesluit genomen.

Weerstandsvermogen

In 2012 is de nota weerstandsvermogen en risicomanagement geïmplementeerd. Het weerstandsvermogen
betreft de algemene reserve en de vrij besteedbare reserves.

De werkelijke stand van de algemene reserve (inclusief nog te bestemmen resultaat) per 31 december 2016
is € 148,1 mln negatief (2015: € 74,2 mln.).
De bestemmingsreserves bedragen ultimo 2016 € 8,7 mln. (v.j. € 3,2 mln.). De bestemmingsreserves zijn
niet vrij besteedbaar.

Jaar

Financiële
omvang
risico's

beschikbare
weerstands-
capacitiet

in € mln. in € mln.

2013 18,9 14,2

2014 9,9 0,8

2015 3,5 -74,2

2016 3,5 -148,1
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2.2 KERNGEGEVENS VAN DE GEMEENTE

Jaarrekeningsaldi

Het jaarrekeningresultaat over 2016 bedraagt € 19,04 mln. negatief. De jaarrekeningsaldi van de afgelopen 5
jaar geven het volgende beeld.

Jaar Resultaat

bedragen x € 1.000

2012 1.312

2013 2.307

2014 574

2015 -41.219

2016 -19.037

Fysieke en sociale structuur

Fysieke structuur 2016 2015

Oppervlakte in hectares: 34.483 34.483

- waarvan bebouwd 724 724

- waarvan industrie 375 375

- waarvan recreatie 149 149

- waarvan agrarisch 1.358 1.358

- waarvan natuur 128 128

- waarvan overig 452 452

- waarvan verkeer en vervoer 235 235

- waarvan water 31.062 31.062

Overige informatie

- Aantal woningen 22.488 22.138

- Aantal rijksmonumenten 314 314

- Aantal gemeentelijke monumenten 69 69

Sociale structuur 2016 2015

Leeftijdsopbouw bevolking 44.315 44.485

- waarvan 0 t/m 19 jaar 9.015 9.057

- waarvan 20 t/m 64 jaar 26.071 25.784

- waarvan 65 jaar en ouder 9.229 9.644
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2.3 SAMENSTELLING BESTUUR EN VERDELING RAADSZETELS

De portefeuilleverdeling van de leden van het college van burgemeester en wethouders ultimo 2016 is als
volgt:

Burgemeester A.R.B. van den Tillaar

Beleidsterreinen

■ Handhaving & veiligheid;
■ Algemeen bestuur;
■ Communicatie en citymarketing;
■ Internationaal beleid;
■ Horecabeleid;
■ Juridische zaken;
■ Wettelijke taken burgerzaken (Wet op Nederlanderschap, Kieswet, Paspoortwet, reglement rijbewijzen op

grond van Wegenverkeerswet, Wet op de lijkbezorging, adviezen geslachtsnaamwijziging);
■ Taken BRP;
■ Personeel en organisatie;
■ Dienstverlening;
■ Dierenwelzijn;
■ Informatisering en Automatisering.

Projecten

■ Marinierskazerne (duo-collegelid is wethouder Vader).

Ambtsgebonden nevenfuncties- en inkomsten

■ Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Zeeland, onbezoldigd;
■ Lid (voorzitter) dagelijks en algemeen bestuur Stadsgewestelijke Brandweer, onbezoldigd;
■ Voorzitter van het Van Randwijkcomité, onbezoldigd;
■ Lid van het bestuur van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, onbezoldigd.

Comité van aanbeveling

■ Lid van het comité van aanbeveling Stichting Samenloop voor Hoop Walcheren 2017.

Wethouder J.C.G.M. de Jonge (1e loco burgemeester)

Beleidsterreinen

■ Economische zaken;
■ Ruimtelijk ontwikkelen;
■ Financiën.

Projecten

■ Scheldekwartier (duo-collegelid is wethouder Elliott);
■ Binnenhavens (duo-collegelid is wethouder Elliott).

Ambtsgebonden nevenfuncties- en inkomsten

■ Aandeelhoudersvertegenwoordiger N.V. Delta Nutsbedrijven, onbezoldigd;
■ Aandeelhoudersvertegenwoordiger N.V. Impuls Zeeland, onbezoldigd;
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■ Lid algemeen bestuur Stadsgewestelijke Brandweer, onbezoldigd;
■ Aandeelhoudersvertegenwoordiger Zeeuwse Visveilingen, onbezoldigd;
■ Aandeelhoudersvertegenwoordiger Trainingscentrum Vlissingen, onbezoldigd.

Wethouder S. Stroosnijder

Beleidterreinen

■ Orionis Walcheren;
■ Monumenten en archeologie;
■ Wonen in diversiteit;
■ Cultuur;
■ Sport;
■ Sociale stad.

Projecten

■ Binnenstad (duo-collegelid is wethouder Elliott);

Ambtsgebonden nevenfuncties- en inkomsten

■ Lid dagelijks (voorz.) en algemeen bestuur Orionis Walcheren, onbezoldigd;
■ Aandeelhoudersvertegenwoordiger Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V., onbezoldigd.

Wethouder A.A. Vader

Beleidterreinen

■ Welzijn, Wmo, Jeugd en Volksgezondheid;
■ Buitenhaven;
■ Doelgroepenvervoer;
■ Kinderopvang (toezicht).

Projecten

■ Decentralisaties;
■ Marinierskazerne (duo-collegelid is burgemeester Van den Tillaar);

Ambtsgebonden nevenfuncties- en inkomsten

■ Lid dagelijks en algemeen bestuur Zeeland Seaports, onbezoldigd
■ Lid algemeen bestuur Orionis Walcheren, onbezoldigd
■ Lid (voorz.) stuurgroep CZW bureau, onbezoldigd
■ Lid college Zorg en Welzijn, onbezoldigdLid (secr.) algemeen bestuur GGD Zeeland, onbezoldigd
■ Lid (voorz.) adviescommissie Veilig Thuis Zeeland (CZW), onbezoldigd
■ Lid bestuur gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V. (namens de 3 Walcherse gemeenten),

onbezoldigd

Overige nevenfuncties

■ Lid van de beroepenveldcommissie Social Work en Pedagogiek van de HZ University of Applied Sciences,
onbezoldigd.
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Comité van aanbeveling

■ Ambassadeur voor de Pleegzorg op Walcheren.

Wethouder  J.A. Elliott
Beleidterreinen

■ Openbare Ruimte;
■ Bereikbaarheid en verkeer;
■ Accommodatiebeleid;
■ Gemeentearchief en DIV;
■ Onderwijs;
■ Muziekschool, bibliotheek en kunsteducatie;
■ Milieu en RUD;
■ Burgerparticipatie en leefbaarheid.

Projecten

■ Binnenstad (duo-collegelid is wethouder S. Stroosnijder);
■ Kenniswerf/Binnenhavens (voor Binnenhavens is wethouder J. de Jonge duo-collegelid);
■ Scheldekwartier (duo-collegelid is wethouder J. de Jonge).

Ambtsgebonden nevenfuncties- en inkomsten

■ Lid algemeen bestuur Olaz, onbezoldigd;
■ Lid algemeen bestuur Zeeland Seaports, onbezoldigd;
■ Lid algemeen bestuur Zeeuwse Muziekschool, onbezoldigd;
■ Lid algemeen bestuur RUD Zeeland, onbezoldigd.

Gemeenteraad Leden Wethouders

Lokale Partij Vlissingen 5 1

Partij Souburg Ritthem 4 1

PvdA 3

CDA 2

VVD 2

SP 4 1

SGP 1

GroenLinks 1

D66 3 1

Christen Unie 1

Progressief Ondernemend Vlissingen 1

Totaal 27 4
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Het programma de Sociale Stad gaat over de zorg voor de inwoners van de gemeente Vlissingen, op het
gebied van werk, inkomen en armoede.

WAT WILDEN WE BEREIKEN

Het bevorderen van de maatschappelijke participatie van alle inwoners van de gemeente Vlissingen,
ongeacht herkomst en sociaal-economische positie. Daar waar nodig wordt ondersteuning geboden, door
re-integratie naar werk, sociale activering via participatie of het bieden van een inkomensvoorziening en
ondersteuning, gericht op het verbeteren van de financiële en maatschappelijke positie.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

1. Minderhedenbeleid

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen (statushouders) verhuizen naar een eigen
woonruimte. Gemeenten hebben de taak om deze statushouders te huisvesten. Elk half jaar krijgen
gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten statushouders. De sterk
toegenomen instroom van statushouders maakt dat ook in Vlissingen een gerichte en integrale inzet
nodig is. De focus in deze aanpak ligt met name op de huisvesting van statushouders, maatschappelijke
begeleiding, integratie en taal van statushouders. De statushouders worden zo snel mogelijk in hun 'eigen
kracht' geplaatst om zo op de gewenste wijze tot integratie in de samenleving te komen.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat nieuwkomers zich zo vroeg mogelijk
verdiepen in de basisprincipes (waarden / normen) van onze samenleving. Daarvoor is het
'participatieverklaringstraject' ontwikkeld. Pilots hebben aangetoond dat vluchtelingen zeer gebaat zijn
bij dit instrument: zij zijn zich bewuster van de kernwaarden van de samenleving en zijn meer geneigd
zich snel actief op te stellen. Het wijst uit dat het de inburgering en de oriëntatie op vrijwilligerswerk
en de arbeidsmarkt kan versterken. Het participatieverklaringstraject wordt een onderdeel van de
verplichte inburgering. Vooruitlopend op de wijziging van de wet inburgering (vermoedelijk 1 juli 2017)
wordt dit traject een verplicht onderdeel van de maatschappelijke begeleiding die de gemeenten aan
vergunninghouders moeten geven. In maart zijn de eerste trajecten gestart.

De huisvestingtaakstelling voor de gemeente Vlissingen kwam in 2016 uiteindelijk uit op 131 (114 plus
een achterstand van 17 statushouders uit 2015) te huisvesten. In 2016 zijn er in totaal 122 statushouders
gehuisvest. Hiermee hebben wij voldaan aan de taakstelling.

Prestatie Status Toelichting

1e halfjaar 2016: 55 (2015 +25%) 53 plaatsingen

2e halfjaar 2016: 60 (2015 +50%) 61 plaatsingen

2. Orionis Walcheren

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking. De wet is bedoeld om meer mensen – met een
arbeidsbeperking – regulier aan het werk te krijgen. De participatiewet is gelijktijdig ingevoerd met de
decentralisaties AWBZ naar de Wmo en de Jeugdzorg. De Participatiewet leidt ertoe dat de Walcherse
gemeenten te maken hebben met een grotere groep werkzoekenden die een beroep kunnen doen op
ondersteuning bij het vinden van werk. In tegenstelling tot de grotere doelgroep is er een afnemend budget
beschikbaar voor de uitvoering van deze wet. Dit betekent dat een grotere doelgroep met minder budget
bediend moet worden. Het gevolg is dat er keuzes gemaakt moeten worden voor de besteding van het
budget aan de diverse doelgroepen. De nieuwe doelgroep bestaat voornamelijk uit inwoners die vanwege
beperkingen niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen.
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Op Walcheren wordt de Participatiewet uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren.
Daarnaast geven zij uitvoering aan het armoedebeleid en bieden zij schulddienstverlening aan.

Relatie met de arbeidsmarktregio Zeeland

Zeeland is één van de 35 arbeidsmarktregio’s van Nederland. Centrumgemeente is de gemeente Goes. Sinds
2015 is de Zeeuwse Werkkamer ingericht. Hierin wordt samengewerkt en afgestemd tussen de SW-bedrijven,
MKB, FBV, CNV, UWV en de gemeenten.

Concrete resultaten van het afgelopen jaar zijn:

1. Werkgeversdienstverlening: uitgangspunt binnen de arbeidsmarktregio is te komen tot één brede
werkgeversbenadering. Per subregio zijn er gemeentelijke werkgeversservicepunten en is er een
werkgeversservicepunt van het UWV. Onderling zijn afspraken gemaakt over de werkgeverscontacten
en over de inzet van instrumenten die regio breed ingezet kunnen worden. In 2016 is de onderlinge
samenwerking geïntensiveerd. De website aan aandeslaginzeeland.nl is gelanceerd. Er zijn brochures
ontwikkeld, er gaat frequent een nieuwsbrief uit, en is er een bijeenkomst georganiseerd voor de Zeeuwse
werkgevers. In 2017 zullen de mogelijkheden om te komen tot een geïntegreerde werkgeversdienstverlening
verder onderzocht worden.

2. SROI: Social Return (ook wel social return on investment, sroi of SR genoemd) is een instrument voor
voornamelijk gemeenten om sociale doelstellingen te realiseren bij inkopen en aanbestedingen en bij het
verlenen van subsidie en vergunningen. Veelal gaat het om het creëren van (extra) werkplekken voor de
doelgroep van de Participatiewet en de banenafspraak uit het Sociaal akkoord of andere groepen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.

Onlangs in Zeeland de Stichting Zeeland-werkt Infra opgericht. Dit is een Zeeuwse samenwerking tussen
de 13 gemeenten, Provincie, Waterschap en een groot aantal infra-ondernemers. Er wordt nu in de infra-
sector uniform gewerkt op het gebied van Social Return en de uitvoering gebeurt door één partij. Het
bestaan van deze samenwerking geeft aanleiding om te kijken of er niet breder dan alleen in de infra-sector
samengewerkt kan worden op het gebied van Social Return. In 2017 wordt onderzocht of er een Zeeuws
brede aanpak gerealiseerd kan worden voor inzet van SROI.

3. Inzet op de lokale economie: de Zeeuwse Werkkamer is gestart met een toekomstverkenning van
de arbeidsmarkt in Zeeland. De Zeeuwse Werkkamer wil hiermee veranderingen in de economie en
arbeidsmarkt volgen en in het bijzonder het bedrijfsleven ondersteunen in allerlei ontwikkelingen. Intentie
is om in 2017 meer de verbinding te leggen met de economische agenda zowel op Zeeuws niveau als
binnen de subregio.

Prestatie Status Toelichting

Er wordt werkgeversdienstverlening aangeboden
op Walcheren. Ambitie voor de komende jaren is
om de werkgeversdienstverlening op Zeeuws niveau
integraal in te richten in samenwerking met UWV.

Klanten met een beperkte arbeidsvermogen krijgen
een passend ondersteuningsaanbod. Ingezet wordt op
re-integratie extern in samenwerking met werkgevers.

We gaan uit van de eigen kracht en
verantwoordelijkheid van de klant en de werkgever.
Belemmeringen die de activering en door- of
uitstroom tegenhouden worden in gezamenlijkheid
binnen het sociaal domein aangepakt(samenwerking
Porthos).

Er wordt geinvesteerd in de samenwerking met
Porthos. Dit vindt plaats binnen het project
Entry. Hierin wordt gewerkt aan een gezamenlijke
werkwijze. In het afgelopen jaar zijn goede stappen
gezet in de uitvoering van een gezamenlijke
werkwijze binnen de pilot vroegsignalering
huurschulden en het armoedebeleid. Het project
Entry loopt nog door in 2017.
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Prestatie Status Toelichting

Handhaving is noodzakelijk.

De Rijksbudgetten zijn leidend voor de
uitkeringslasten bij Orionis Walcheren.

De Rijksbudgetten zijn niet toereikend voor de
uitkeringslasten over 2016 bij Orionis Walcheren.

Ook in 2016 is het klantenbestand van Orionis Walcheren enorm gestegen. Het Rijksbudget is niet
toereikend voor de dekking van de uitkeringslasten van de doelgroep. Daarnaast lopen de financiële
resultaten binnen het werkbedrijf van Orionis Walcheren achter op de beoogde (omzet) doelstellingen. Al
met al heeft dit in 2016 geleid tot wijzigingen in de beleidsdoelstellingen ten opzichte van het Beleidsplan
Orionis Walcheren 2015-2018 en de ontwikkeling van het klantenbestand en daarmee de bijdragen van de
deelnemende gemeenten aan Orionis Walcheren. De extra gemeentelijke bijdrage aan Orionis Walcheren is
hierdoor in 2016 enorm toegenomen.

Per 1 januari 2016 waren er 3364 bijstandsklanten bij Orionis Walcheren. Dit zijn 254 bijstandsklanten
meer dan de oorspronkelijke doelstelling van 3110 bijstandklanten. Op basis van de realisatiecijfers en
prognoses is de beoogde doelstelling tussentijds in 2016 verhoogd naar 3648 bijstandsklanten. Per 31
december stond het klantenbestand op 3555 bijstandsklanten.

Als gevolg van deze ontwikkelingen en resultaten heeft het jaar 2016 binnen Orionis Walcheren vooral in
het teken gestaan van onderzoek naar de bedrijfsvoeringkosten in relatie tot de uit te voeren taken met
betrekking tot de Participatiewet, schuldhulpverlening en het armoedebeleid.

Plan van aanpak Orionis Walcheren

Het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren heeft het MT Orionis Walcheren opdracht gegeven om een
verdiepend onderzoek uit te voeren naar de eerder uitgevoerde begrotingsscan. Eind 2016 heeft Bureau
Berenschot een rapport opgeleverd aan Orionis Walcheren met daarin aanbevelingen en aandachtspunten
voor een verbeterd functioneren van Orionis Walcheren. Dit proces heeft uiteindelijk geleid tot een plan
van aanpak van Orionis Walcheren dat medio maart (in aangepaste vorm) is aangeboden aan de Walcherse
raden. Het plan van aanpak moet leiden tot een duurzame afname van het klantenbestand van Orionis
Walcheren. Uitgangspunt is om uiteindelijk zonder extra gemeentelijke bijdrage rond te komen.

De kernpunten voor de nieuwe aanpak zijn:

Een striktere aanpak en hier op handhaven: afspraak = afspraak, streng maar rechtvaardig, ook Orionis
houd zich aan de afspraken;

Focus op werk: Parallelle sporen voor werk en inkomen, van passend werk naar algemeen geaccepteerd
werk, klanten sneller toeleiden naar werk;

Iedere klant blijvend in beeld maar focus op specifieke klantgroepen: meer klantcontact bij klanten
uit de groep loopbaanontwikkeling, extra aandacht voor doelgroepen statushouders en UWV-klanten,
jongerenloket 2.0.

Nieuwe uitstroominstrumenten: meer korte interventies, werkervaringsplekken voor groep
loopbaanontwikkeling, onkostenvergoeding als stimuleringsmaatregel;

Vraagkant van arbeidsmarkt is leidend: intensieve marktbewerking en dus meer vacatures, naast vacatures
inzet arbeidspools;

Werksoorten zijn arbeidsmarktgericht en bedrijfseconomisch verantwoord: arbeidsmarkt gericht maken
werksoorten, analyse en besluitvorming over werksoorten.
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Meetpunt Streefwaarde 2016 Werkelijkheid 2016

Het klantenbestand bedraagt maximaal 3110
bijstandsuitkering

3110 bijstandsklanten 3555 bijstandsklanten

Uitstroom van 121 bijstandsklanten door middel van
loopbaanontwikkeling

121 bijstandsklanten 90 bijstandsklanten

Uitstroom van 160 bijstandsklanten door middel van
trajectontwikkeling

160 bijstandsklanten 191 bijstandsklanten

3. Integrale Schuldhulpverlening

Het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020 is in samenwerking met Orionis
Walcheren en Porthos door de gemeenteraden vastgesteld. Hierbij zijn partners als Maatschappelijk
Werk Walcheren, Humanitas en de woningcorporaties betrokken en hebben zij ook een rol in het proces.
Doelstelling van het beleidsplan is dat de betrokken partijen op een efficiënte manier samenwerken
om de schuldenproblematiek en de achterliggende oorzaken van de hulpvraag aan te pakken en de
zelfredzaamheid van de klant centraal te laten staan. Er wordt o.a. ingezet op de volgende uitgangspunten:
integrale benadering, brede toegankelijkheid, maatwerk, preventie, vroegsignalering, aandacht voor
zelfredzaamheid en nazorg.

De implementatie van het beleidsplan is in 2016 gestart. Met enkele partijen zijn subsidieovereenkomsten
aangegaan, zoals Humanitas (inloopcentra met een coördinator voor begeleiding vrijwilligers). De pilot
vroegsignalering wordt geëvalueerd en in maart 2017 aangeboden aan de stuurgroep sociaal domein.

Prestatie Status Toelichting

Schuldhulpverlening wordt integraal aangeboden. De
ingang van schuldhulpverlening is Porthos. Porthos
maakt een ondersteuningsplan en coordineert de
naleving en ralisatie van dit plan.

Binnen het project Entry wordt door een werkgroep
gewerkt aan een plan voor de integrale toegang tot
de schuldhulpverlening. Dit plan is medio april 2017
gereed.

4. Minimabeleid
Eind 2014 hebben de Walcherse gemeenten de Kadernota Armoedebeleid en het Beleidsplan Armoedebeleid
Walcheren 2015-2018 vastgesteld. Op grond van deze vaststelling en de aangenomen moties en
amendementen is in 2015 begonnen met de uitwerking van de diverse regelingen ten behoeve van het
armoedebeleid voor de Walcherse gemeenten.

Prestatie Status Toelichting

Uitwerking onderzoeksresultaat en advies over
Sociale Gevolgen van Stapeling van Kosten voor
Huishoudens en
besteedbaar inkomen.

Dit proces is nog in uitvoering. De UCR heeft
een presentatie gegeven van het onderzoek naar
stapeling kosten, waarna de raad van Middelburg,
in samenwerking met HZ, een vervolgonderzoek is
gestart. Resultaten volgen in 2017.

Evaluatie van de regelingen inclusief het effect van
communicatie van de regelingen (Kanskaart) als
volgt:

Eind 2016 (begin 2017) heeft besluitvorming
plaatsgevonden over de evaluatie. Bij de
besluitvorming zijn een aantal speerpunten benoemd
die in 2017 verder uitgewerkt worden. In 2017
worden voorstellen hiertoe ter besluitvorming
voorgelegd.

- Kwartaalrapportage via Walcheren voor Elkaar over
het aantal deelnemers aan de regelingen en de kosten
hiervan.
Deze gegevens worden ook verwerkt in de begroting
en bestuursrapportage van de gemeenten.

Ultimo 2015 start evaluatie en presentatie begin 2016
gemeente Middelburg

In 2016 heeft een gezamenlijke evaluatie van het
armoedebeleid door de Walcherse gemeenten
plaatsgevonden.

- Ultimo 2016 start evaluatie en presentatie begin
2017 gemeenten Veere en Vlissingen.
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Prestatie Status Toelichting

- Implementatie van het Kindpakket in 2016. Dit proces is nog in uitvoering. De uitwerking van
de participatiedagen door ConsultingKids zijn aan
de raden voorgelegd. De deelnemende scholen
zijn begin 2017 d.m.v. een animatiefilm en lesbrief
geïnformeerd. Het proces is vertraagd i.v.m. het
onderzoek naar de Zeelandpas. Inmiddels is in
2017 een eerste aanzet gegeven voor verbetering
kindregelingen met communicatie gemeenten,
Porthos en Orionis.

In samenwerking met een extern bureau (KWIZ) heeft in 2016 een uitgebreide evaluatie van het
armoedebeleid op Walcheren plaatsgevonden. Het onderzoek bestond uit 3 onderdelen: monitor (gebruik
van diverse regelingen zoals bijzondere bijstand, kwijtschelding belastingen, minimaregelingen een
deelname aan het Jeugdsportfonds en collectieve zorgverzekering), klanttevredenheidsonderzoek op basis
van een enquête en interviews met diverse organisaties. Bij het onderzoek zijn de uitvoeringsorganisaties
Orionis Walcheren en Porthos alsmede diverse belangenorganisaties betrokken geweest.

Eind 2016 zijn de resultaten van het onderzoek aan de gemeenteraden voorgelegd. Uit het onderzoek
kwam naar voren dat van de regelingen gemiddeld tot goed gebruik wordt gemaakt. Informatie is goed
verkrijgbaar en ook de website Orionis Walcheren wordt als goed beoordeeld. Wel kunnen procedures
verbeterd worden. Voor 2017 is op basis van deze evaluatie een aantal speerpunten benoemd. Deze
speerpunten bestaan uit het verhogen van inkomensgrenzen van bepaalde minimaregelingen om
werkaanvaarding vanuit de bijstand aantrekkelijker te maken (voorkomen armoedeval). Verbetering
in de procedures en communicatie en een betere samenwerking in de keten inkomen, zorg en
schuldhulpverlening.
De speerpunten uit de evaluatie worden in 2017 uitgewerkt. Deze hebben betrekking op verhogen van
inkomensgrenzen van Collectieve Zorgverzekering Gemeenten, Fonds cultuur sport en onderwijs, en
draagkrachtcriteria bijzondere bijstand. De financiële effecten van verhoging van de inkomensgrenzen en
draagkrachtcriteria worden in samenspraak met Orionis doorgerekend en vervolgens welke gevolgen deze
hebben voor de begroting. Uitwerking van de speerpunten in 2017 kan leiden tot verschil in beleid.
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WAT HEEFT HET GEKOST?

In het onderstaande overzicht is het exploitatieoverzicht opgenomen.

Exploitatie (bedragen * € 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil tussen
begroting en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Sociale Stad 48.968 24.497 24.471 52.078 28.638 23.440 1.031

In het hoofdstuk 4.9 Toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt op productniveau een
toelichting gegeven op het resultaat per programma.

INVESTERINGEN

In dit programma zijn geen investeringen opgenomen.

RESERVES EN VOORZIENINGEN

Dit programma bevat geen reserves en voorzieningen.
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WAT WILDEN WE BEREIKEN?

In het Wmo plan 2013-2016 verwoordt de gemeente welke ambities zij heeft en hoe zij die wil realiseren.
Om deze maatschappelijke ondersteuning te geven, kiest de gemeente Vlissingen voor het bevorderen
van sociale samenhang en leefbaarheid. Daarbij moeten ook mogelijkheden om deel te nemen aan de
samenleving en het vermogen van onze inwoners om zichzelf in deze samenleving te kunnen redden,
vergroot worden. De gemeente wil dit realiseren door een lokaal sociaal beleid te voeren dat de kwaliteit
van de samenleving, of de sociale infrastructuur, verbetert. Daarnaast wil de gemeente nog meer uitgaan
van een integrale aanpak en gebruik maken van informele en formele netwerksystemen. Per 2015 zijn
de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van ondersteuning en zorg uitbreiden.
Het gaat om bescherming van kinderen, ondersteuning van ouders, begeleiding voor mensen die niet
zelfredzaam zijn, zorg voor mensen met ziekten of beperkingen, begeleiding naar werk voor mensen die
deels arbeidsongeschikt zijn, beschermd wonen, beschutte dagbesteding en bijvoorbeeld de aanpak van
huiselijk geweld. Deze verschuiving van taken is de meest omvangrijke ooit tot nu toe in de Nederlandse
geschiedenis.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

1. Sport

Prestatie Status Toelichting

Uitvoering Sportnota 2013-2016 'Iedereen kan
meedoen'

Uitwerking Agenda voor herstel Sport

2. WMO

Prestatie Status Toelichting

Dagbesteding en begeleiding zijn zoveel als
mogelijk algemene toegankelijk en collectieve
voorzieningen. De toegang vindt plaats via Porthos
en de gebiedsteams

De toegang tot dagbesteding en begeleiding vindt
plaats via Porthos en de gebiedsteams.
In het kader van de WMO-vernieuwing wordt
aanvullend aanbod met een preventief karakter op
de bestaande voorzieningen geïnitieerd. Voor deze
initiatieven is geld beschikbaar uit de zogenaamde
zorgvuldige overgang van de WMO. Beroep op de
door de gemeenten betaalde WMO-voorzieningen
wordt daarmee voorkomen en zelfredzaamheid en
samenredzaamheid van inwoners wordt verstrekt.
De inrichting van algemene en collectieve
voorziening loopt niet volgens planning. De Centrale
Raad van Beroep heeft mei 2016 uitspraak gedaan in
een aantal zaken met betrekking tot huishoudelijke
hulp. Hierbij zijn extra eisen verbonden aan de
inrichting van algemene voorzieningen.

De gecontracteerde zorgaanbieders geven uitvoering
aan de kwaliteitseisen zoals verwoord in de visie
Walcheren voor Elkaar, de pentekening

De kwaliteitseisen zijn opgenomen in de nieuwe
contracten per 28/3/2016.

Verdere verschuiving van relatief dure zorg naar
goedkopere (preventieve) alternatieven

Vanuit Porthos en de gebiedsteams wordt gestuurd
op de uitgangspunten van de Wmo, eerst wordt
gekeken wat de inwoner en zijn/haar omgeving
zelf kan, vervolgens wat mogelijk is met vrijwillige
inzet of algemene voorzieningen en tot slot welke
individuele vormen van ondersteuning en zorg
noodzakelijk zijn.

Een halfjaarrapportage van het MWW n september
2016

Er is gedurende het jaar intensief contact geweest
met MWW over de aard en de inhoud van de
werkzaamheden. Een tussenrapportage is via
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Prestatie Status Toelichting
bestuurlijk overleg gegeven, zonder formeel
document.

Na afloop van 2016 een jaarrekening en jaarverslag
van het MWW voor 1 mei 2017

in december zal een nieuwe uitvoeringsovereenkomst
met het MWW worden getekend voor 2017

HHT-regeling 2016

3. Sociaal Cultureel Werk

Prestatie Status Toelichting

Uitvoering van Welzijn Nieuwe Stijl

Beschikbaarheid van opbouwwerk in heel de
gemeente

Opbouwwerk wordt door ROAT geleverd oa voor de
gebiedsteams.

4. Jeugd

Het lokale jeugdbeleid dat buiten de strekking van het Walcherse jeugdhulpbeleid valt, wordt uitgevoerd
conform de lokale Jeugdagenda 2013-2016. Hierin zijn Vlissingse doelstellingen en uitvoerende activiteiten
binnen de thema’s participatie en vrije tijd, onderwijs en werk, preventie en zorg en veiligheid opgenomen.

Prestatie Status Toelichting

Uitvoering Vlissingse Jeugdagenda 2013-2016,
waaronder:

Opvoed- en opgroeiondersteuning vanuit GGD,
Maatschappelijk Werk, Indigo, Humanitas

Jeugd- en jongerenwerk en aanpak risicojongeren
door ROAT

Afstemming met het onderwijs rond zorg, leerplicht
en voortijdig schoolverlaten

Preventie van alcohol- en middengebruik (o.a. Laat
ze niet verzuipen)

Bevorderen van maatschappelijke participatie in het
bijzonder voor kinderen in arme gezinnen

5. Speelvoorzieningen

Prestatie Status Toelichting

Onderhouden openbare speelvoorzieningen
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6. Centrumgemeente taken

Inleiding
De gemeente Vlissingen ontvangt decentralisatie-uitkeringen voor de uitvoering van deze Wmo-taken.
Daarnaast ontvangt de gemeente Vlissingen via het CAK de eigen bijdragen die voor het Beschermd Wonen
worden geïnd. Deze decentralisatie-uitkeringen én de eigen bijdragen stelt de gemeente Vlissingen integraal
voor de Zeeuwse uitvoering via het CZW-bureau beschikbaar. De gemeente Vlissingen is ook in 2016 in
staat geweest alle bestaande en lopende financiële verplichtingen binnen de grenzen van de beschikbare
middelen te voldoen. Over- of onderschrijdingen hebben zich niet voorgedaan.

Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg
In 2016 heeft de afronding van de gemeentelijke implementatie plaatsgevonden voor wat de preventie in
de gemeente van herkomst en het teruggeleiden van dak- of thuislozen naar de gemeente van herkomst
betreft. De gezamenlijke inspanningen van de gemeenten en van de opvanginstellingen in de ambulante
ondersteuning en begeleiding naar huisvesting zijn succesvol geweest.

In 2016 was voor de uitvoering van deze taak in Zeeland via de decentralisatie-uitkering een bedrag
van € 6,75 miljoen beschikbaar. De Zeeuwse gemeenten hebben daarnaast in 2016 een gezamenlijke
bijdrage van € 844.000 betaald om daarmee de uitvoering van deze taken mogelijk te maken. Het totale
uitvoeringsbudget 2016 is via budgetsubsidies verplicht.

Vrouwenopvang
In 2016 was voor de uitvoering van de Vrouwenopvang € 1,8 miljoen beschikbaar. Voor de uitvoering van
de centrumgemeente-taken voor Veilig Thuis en Huiselijk Geweld was via de decentralisatie-uitkering een
bedrag van € 0,3 miljoen beschikbaar. De beschikbare middelen zijn geheel verplicht.

Nazorg ex-gedetineerden
De Zeeuwse gemeenten werken voor de coördinatie van de nazorg aan ex-gedetineerden samen met het
Veiligheidshuis. Naast de reguliere gemeentelijke financiering wordt gebruik gemaakt van een aanvullende
financiering via de tijdelijke subsidieregeling van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Door middel
van de coördinatie van de nazorg worden de voorwaarden geschapen waarin de ex-gedetineerden een
betere startpositie kunnen innemen en waarmee de kans op recidive wordt verkleind.

In totaal was in 2016 voor de Zeeuwse uitvoering van opvang en coördinatietaken via de tijdelijke
subsidieregeling € 143.000 beschikbaar. Dit bedrag is via een budgetsubsidie aan het Veiligheidshuis geheel
verplicht.

Beschermd Wonen
De uitvoering van de taken voor Opvang en Beschermd Wonen vindt tot nu toe plaats op basis van het
Zeeuws Kompas [2008]. De ontwikkelingen in het denken en beleid rondom het Beschermd Wonen maakt
het nodig om voor Opvang en Beschermd Wonen tot een nieuwe ordening van beleid en uitvoering te
komen. De individuele gemeenten nemen immers uiterlijk op 1 januari 2020 de centrale taak en rol van de
gemeente Vlissingen over en verkrijgen daarmee ook de middelen die voor die uitvoering noodzakelijk zijn.
In een gedegen voorbereiding van deze overheveling van taken is eerst een Regiovisie noodzakelijk.

In het plan van aanpak voor de ontwikkeling van de Regiovisie zijn uiteraard bijpraat- en
beïnvloedingsmomenten voor gemeenteraden, cliëntenorganisaties, Wmo-adviesraden. De Regiovisie
is medio 2017 in ontwerp gereed, de gemeenten verzorgen voor 31 december 2017 de gemeentelijke
besluitvorming hierover. Daarna wordt de uitvoering van de Regiovisie ter hand genomen. De gemeente
Vlissingen blijft haar taak tot 2020, in overeenstemming met de op Zeeuws niveau te maken keuzen,
uitvoeren. In deze uitvoering wordt ingestoken op het mijden of voorkomen van financiële risico's.

Voor het Beschermd Wonen is de bestuurlijke aanbesteding in 2016 van de inkoop van de Zorg in Natura
in 2016 afgerond. Voor de uitvoering hiervan is als kernwaarde het beleidsuitgangspunt van budgettaire
neutraliteit van bijzonder groot belang. Dat wil zeggen dat deze decentralisatietaak uitsluitend binnen
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de beschikbare decentralisatie-uitkering uitgevoerd wordt, zonder aanvullende [inter]gemeentelijke
financiering.

In 2016 was voor de uitvoering van deze taak in Zeeland een decentralisatie-uitkering van € 37,3 miljoen
beschikbaar. Daarnaast is aan eigen bijdragen € 2,7 miljoen binnengekomen, waardoor het totale
uitvoeringsbudget € 40,0 miljoen groot was.

Prestatie Status Toelichting

Maatschappelijke opvang:
De gemeente en de samenwerkingspartners
leveren een maximale inspanning om dak- of
thuisloosheid te voorkomen. Alle beschikbare
middelen van preventie en aanpak worden hiervoor
ingezet. De gemeente van herkomst is te allen tijde
verantwoordelijk voor het inkomen/de uitkering,
de vervangende huisvesting en de aanpak van de
onderliggende problematiek.

Elke individuele gemeente is verantwoordelijk voor
de uitvoering van de Wmo-taken voor de Opvang
en het Beschermd Wonen. De gemeente Vlissingen
is voor de financiering van deze taken de centrum-
gemeente voor Zeeland. Deze taak van de gemeente
Vlissingen komt uiterlijk per 2020 te vervallen. In
de voorbereiding hiervan en in het voorbereiden
van de gemeenten op de uitvoering van deze nieuwe
taken wordt in 2017 een Regiovisie opgesteld. In
de Regiovisie leggen de Zeeuwse gemeenten het
beleid neer voor de wijze waarop zij uitvoering aan
deze nieuwe taken gaan geven en op welk niveau
de gemeenten daarvoor willen samen werken. De
ontwerp-Regiovisie moet voor 1 juli 2017 gereed
zijn, voor het einde van 2017 hebben alle gemeenten
de besluitvorming daarover afgerond. De gemeente
Vlissingen is opdrachtgever voor de Regiovisie. In het
4e kwartaal 2016 heeft bureau HHM de opdracht voor
de rol van kwartiermaker gekregen.
De Zeeuwse gemeenten hebben de preventietaak
van het voorkomen van dak- of thuisloosheid
geïncorporeerd in de reguliere Wmo-taakuitvoering.
Op lokaal niveau vindt, in overleg met de cliënt,
het maatwerk plaats. De gemeenten passen in deze
maatwerkaanpak de Wmo-gereedschapskist integraal
toe.

Vrouwenopvang:
De gemeente en de samenwerkingspartner zetten
maximaal in op preventie waardoor verblijf in
de Vrouwenopvang voorkomen kan worden.
Onvermijdelijk verblijf in de opvang is zo kort
mogelijk, cliënten worden nadrukkelijk in de eigen
kracht gehouden en vindt uitstroom plaats naar alle
gemeenten.

De Zeeuwse gemeenten hebben de preventietaak
geïncorporeerd in de reguliere Wmo-taakuitvoering.
Op lokaal niveau vindt, in overleg met de cliënt,
het maatwerk plaats. De gemeenten gebruiken in
deze maatwerkaanpak de Wmo-gereedschapskist in
combinatie met de vanuit veiligheid beschikbare
middelen en methoden, zoals het huisverbod en
straat- en gebiedsverboden.

Beschermd Wonen:
De gemeente en de samenwerkingspartners borgen in
2016 de uitvoering van het Beschermd Wonen voor
de lange termijn.

In het 4e kwartaal 2016 is de bestuurlijke
aanbesteding van de inkoop van Beschermd Wonen-
Zorg in Natura afgerond. 21 Zorgaanbieders hebben
de Deelovereenkomst 2017 ondertekend, op basis
waarop de inkoop en de financiering van de zorg
in 2017 zal plaatsvinden. Zorgaanbieder Zeeuwse
Gronden heeft de Deelovereenkomst niet getekend.
De gemeente Vlissingen en de Zeeuwse Gronden
zijn in 2017 een juridisch proces ingegaan om
duidelijkheid te verkrijgen over het geschil van
uitvoering van de zorg en de financiering daarvan.
Mediation is inmiddels afgerond.
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7. Openbare gezondheidszorg

Prestatie Status Toelichting

Uitvoering nota gezondheidsbeleid Walcheren
2013-2016

Aansluiting Werkwijze GGD en werkwijze Porthos

8. Mantelzorg

Prestatie Status Toelichting

Organisaties en vrijwilligers worden ondersteund
door de bevordering van de deskundigheid van de
vrijwilligers

Mantelzorgwaardering in de vorm van geld

Noodfonds voor overbelaste mantelzorgers

9. Jeugdhulp

Met de pentekening, het beleidsplan zorg voor jeugd 2015 tot en met 2017 en de verordening en
beleidsregels Wmo en jeugdhulp is het jeugdstelsel ingekaderd binnen het Walcherse sociale domein. Op
Zeeuws niveau is nauw samengewerkt rond de aanbesteding jeugdhulp 2017 en diverse beleidsthema's
waaronder integrale bereikbaarheid en crisishulp, pleegzorgbeleid, clamiteitenprotocol sociaal domein,
privacy en monitoring.

Prestatie Status Toelichting

er is voldoende jeugdhulp ingekocht en beschikbaar
voor de gemeenten op Walcheren

er is duidelijkheid over de organisatie van de inkoop
van jeugdhulp vanaf 2017

er is duidelijkheid over de mate waarin Zeeuwse
gemeenten het macrobudget jeugdhulp in solidariteit
inzetten

vastgestelde beleidsnota's en/of plannen van aanpak
per onderwerp

10. Porthos

Porthos is de gezamenlijke uitvoeringsafdeling van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen voor
de toegang tot vormen van ondersteuning en zorg vanuit de Wmo en de Jeugdwet. Porthos is juridisch
ondergebracht bij de gastgemeente Veere. Om ervoor te zorgen dat Porthos aanvragen voor zorg en
ondersteuning kan behandelen en afdoen, hebben de colleges van de gemeenten Middelburg en Vlissingen
deze taken gemandateerd aan het college van de gemeente Veere.

Prestatie Status Toelichting

Kwartaalrapportages Sociaal Domein en Porthos

Extra inzet op samenwerking met de huisartsen De pilot m.b.t. het zorgpad voor Jeugd GGZ loopt.
In het derde en vierde kwartaal liep ook de
proefperiode waarin de gebiedsteams en het
ambulante team van Ithaka (de kliniek voor



3. JAARVERSLAG 2016
GEZOND EN WEL

23

Prestatie Status Toelichting
specialistische jeugd ggz van Emergis) samen de
vraagverheldering doen wanneer er sprake is of
lijkt te zijn van jeugd ggz bij een gebiedsteamcasus.
We verwachten dat daardoor er sneller integraal
gehandeld kan worden, er minder problemen over
privacy zijn en dat het niet meer uitmaakt of een
inwoner toegang tot jeugd ggz zoekt via Porthos of
via de huisarts.

Na twee jaar van samenwerking binnen Porthos op het gebied van Wmo en Jeugd staat het verlenen van
zorg in Middelburg, Veere en Vlissingen er goed voor. De overgang van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet
naar de drie gemeenten lijkt goed te zijn verlopen. Het aantal klachten is minimaal. De klanttevredenheid
is hoog en de bereikbaarheid, snelheid van handelen en kennis van de medewerkers worden positief
gewaardeerd. De aandacht is naar de inwoners en de benodigde zorg en ondersteuning gegaan en minder
naar bedrijfsvoering aspecten. De huidige ontwikkelingen vormen een risico voor de kwaliteit van de
dienstverlening aan de inwoners.

De gastgemeente Veere heeft een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij Porthos uit laten voeren naar de
wijze waarop de bedrijfsvoering bij Porthos is ingericht. Een van de conclusies is dat de oorspronkelijke
formatie (45,7 fte) niet toereikend is om alle opgedragen taken naar behoren uit te voeren. Op basis van
ervaringscijfers hebben gastgemeente Veere en Porthos een inschatting gemaakt van de benodigde formatie
om toekomstig bestendig de huidige taken uit te kunnen voeren.

In het vierde kwartaal hebben de gemeenteraden een besluit over de formatie genomen. De formatie
is voor een tijdelijke periode toegekend. Er zijn verschillende besluiten genomen. In Middelburg is de
geaccordeerde begrotingswijzing voor formatie uitbreiding gebaseerd op formatie uitbreiding met 17,9 fte
voor 1 jaar (2017). In Vlissingen is een begrotingswijziging geaccordeerd die samenhangt met 15,4 fte voor
2 jaar, dus 2017 en 2018, en 2,5 fte voor alleen 2017. In Veere is ingestemd met een begrotingswijziging
uitgaande van formatie uitbreiding met 20,9 fte. Over de begroting 2017 zijn in navolging hiervan ook
verschillende besluiten genomen. Middelburg en Vlissingen hebben niet ingestemd met de derde regel
loonkosten (uitbreiding 3,0 fte) en deze functies te betrekken bij de overheaddiscussie.

Het feit dat er niet is ingestemd met een definitieve formatie-uitbreiding maakt de situatie van Porthos
en de aan Porthos toevertrouwde klanten kwetsbaar. Het is niet gelukt om voor elke positie tijdelijke
medewerkers in dienst te nemen. De overige posities zijn opgevuld met uitzendkrachten. Het werken met
uitzendkrachten levert risico’s op voor de kwaliteit van de uitvoering omdat het inwerken tijd in beslag
neemt en zij zodra zich ergens de kans voordoet op een vaste aanstelling Porthos weer verlaten. Bovendien
is de gemiddelde salarislast van een uitzendkracht beduidend hoger dan van een medewerker in dienst
(€ 25.000 tot € 45.000 op jaarbasis). De verwachting is dat een begrotingswijziging 2017 zal volgen in
verband met deze meerkosten.

In de zomer van 2016 is een besluit genomen over de wijze waarop overhead verrekend wordt tussen de
deelnemende gemeenten in een samenwerking. Gekozen is voor een vast bedrag per fte. Welke kosten
al dan niet betaald moeten worden uit die vergoeding, was echter niet helemaal helder. De werkgroep
overhead heeft daarom een aanvullende opdracht gekregen. Middelburg en Vlissingen hebben besloten
een aantal functies te betrekken bij die discussie, omdat de verwachting is dat in de 45,7 fte van Porthos
ook overheadfuncties zitten. Hierdoor is een aantal meer bedrijfsprocessen gerelateerde functies, zoals
een kwaliteitsmedewerker, vooralsnog niet gehonoreerd. De overheaddiscussie vertraagd daarmee de
doorontwikkeling van de bedrijfsvoering Porthos. Het is dan ook zeer gewenst dat er op korte termijn
duidelijkheid komt over de uitwerking van het begrip overhead.

De financiële administratie is per 1 januari 2017 niet overgeheveld naar Veere. In 2017 zal gesproken
worden over de herpositionering van Porthos, daarom is besloten geen energie meer in de overheveling te
steken. Dat betekent dat de situatie met een omslachtig betaalproces via drie gemeentelijke administraties
voortduurt.
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WAT HEEFT HET GEKOST?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting inclusief begrotingswijziging) en werkelijke
(rekening) lasten en baten opgenomen.

Exploitatie (bedragen * € 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil tussen
begroting en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Gezond en wel 80.733 3.594 77.139 77.236 4.342 72.894 4.245

In het hoofdstuk 4.9 Toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt op productniveau een
toelichting gegeven op het resultaat per programma.
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INVESTERINGEN

In dit programma zijn geen investeringen opgenomen.

RESERVES EN VOORZIENINGEN

Reserves / voorzieningen Stand per 1/1 Dotatie Onttrekking Stand per 31/12 Claimbedrag

(bedragen x € 1.000)

Reserve Sociaal Domein - 6.000 - 6.000

Progr. Gezond en wel - 6.000 - 6.000 -

De mutaties van de reserves en voorzieningen worden in hoofdstuk 4.6 Toelichting op de balans (onderdeel
bestemmingsreserves en voorzieningen) toegelicht. De mutaties op de reserves zijn incidenteel.
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WAT WILDEN WE BEREIKEN?

Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen moeten kinderen en jongeren
onderwijs op maat volgen, d.w.z. dat het een appèl doet op hun specifieke talenten en tegemoet komt aan
hun onderwijsbehoeften. Onderwijs, vorming en opleiding moeten gelijke kansen bieden aan kinderen,
jongeren (en volwassenen), ongeacht het milieu waaruit ze afkomstig zijn. Het onderwijs in de gemeenten
zal voldoende gedifferentieerd en voldoende over de gemeenten verspreid zijn.

Dit beleid begint in de voorschoolse periode met een goede voorbereiding op de basisschool en draagt
bij aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Hiervoor is samenwerking en afstemming tussen
alle actoren nodig, zowel tussen de kinderopvang, peuterspeelzalen en de individuele scholen en
schoolbesturen als met de zorgaanbieders.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

1. Onderwijshuisvesting

Prestatie Status Toelichting

Verdere planontwikkeling voor de brede school voor
Souburg Zuid

Plan van aanpak uitvoering IHP 2015-2019

Goed onderhouden gymnastiekaccommodaties voor
het primair onderwijs

Medewerking aan de implementatie van het VMBO
Walcheren.

De betrokken schoolbesturen hebben begin 2016
geconcludeerd dat wetgeving te veel belemmering
opleverde om tot één VMBO Walcheren te komen.

2. Onderwijs

Campus Zeeland

Het hoger onderwijs is een belangrijke motor voor economische ontwikkeling in Vlissingen en Zeeland.
Met het project Campus Zeeland wordt ingezet op het versterken van de kwaliteit van het hoger onderwijs
in Zeeland met een concentratie van de kennisinstellingen in de agglomeratie Middelburg - Vlissingen.
Daarnaast vergroot het project Campus Zeeland de innovatiekracht, de leefbaarheid en aantrekkelijkheid
als woonplek voor o.a. jongeren en studenten en ook de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor nieuwe
bedrijven. Het afgelopen jaar hebben we het project Campus Zeeland ondersteund en gefaciliteerd met de
ontwikkeling van de Kenniswerf, diverse ontwikkelingen op het gebied van studentenhuisvesting en de
borging van het maritieme onderwijs op de Boulevard. Naast het hoger onderwijs is ook het middelbaar
beroepsonderwijs een belangrijke motor voor economische ontwikkeling. Voorzien in de behoefte van de
arbeidsmarkt en een goede doorstroming naar het hoger beroepsonderwijs zijn hierbij belangrijk. Ook voor
het middelbaar beroepsonderwijs is een aantrekkelijke omgeving om in te werken en te leren van belang.
Dit hebben we afgelopen jaar gefaciliteerd door o.a. de ontwikkeling van de Kenniswerf en het mogelijk
maken van renovatieplannen voor het middelbare maritiem onderwijs.
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Onderwijsbeleid

Prestatie Status Toelichting

Scholen spelen een belangrijke rol in de
vroegsignalering van problemen en weten waar zij
met hun signalen terecht kunnen.

De rol en verantwoordelijkheid van de interne
zorgstructuren (o.a. ZAT’s, Loket) in het onderwijs
zijn helder en vastgelegd.

ZAT’s schalen tijdig op richting gebiedsteams. Er zijn
heldere afspraken over het melden bij gebiedsteams:
wie, wanneer en met welke informatie.

Er zijn heldere afspraken over het delen van
gegevens, privacy, dossiervorming.

Het onderwijs is pas recent bij de Zeeuwse Leertuin
gegevensdeling betrokken; afspraken nog in
ontwikkeling.

Er zijn beleidsregels op basis waarvan binnen Porthos
bepaald kan worden hoeveel (jeugd)hulp toegekend
wordt.

Alle Vlissingse scholen in PO en VO worden bezocht
met als doel de integrale samenwerking tussen
onderwijs en gemeente te bespreken.

Verder terugdringen van het aantal voortijdig
schoolverlaters.

Het concept Taalhuis als netwerkverband wordt
geïmplementeerd.

Onderwijsachterstandenbeleid

Prestatie Status Toelichting

De kansen van kinderen met een risico op
achterstand in de toekomst verhogen

Er wordt extra ingezet op ouderbetrokkenheid op de
voor- en vroegschool

Een plan van aanpak voor het
onderwijsachterstandenbeleid van 2017

3. Kind en peuteropvang

Kinderopvang

Prestatie Status Toelichting

Het waarborgen van de kwaliteit van het aanbod van
kinderopvang binnen de gemeente Vlissingen, door
100% van alle kindcentra en 30% van alle gastouders
door de GGD te laten inspecteren.
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WAT HEEFT HET GEKOST?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting inclusief begrotingswijziging) en werkelijke
(rekening) lasten en baten opgenomen.

Exploitatie (bedragen * € 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil tussen
begroting en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

De Lerende stad 5.583 986 4.597 5.746 1.066 4.680 -83

In het hoofdstuk 4.9 Toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt op productniveau een
toelichting gegeven op het resultaat per programma.

RESERVES EN VOORZIENINGEN

Dit programma bevat geen reserves en voorzieningen.

INVESTERINGEN

In het onderstaande overzicht staan de onderhanden kredieten. Evenals vorig jaar staan de begrote en
werkelijke uitgaven.
Naar verwachting zijn de restanten op de kredieten voldoende om de investeringen uit te voeren. Wanneer
dit niet het geval is of wanneer er sprake is van een inkomst, dan wordt dit toegelicht (zie laatste 2
kolommen).
Kredieten die in deze jaarrekening worden afgesloten staan in kolom 5 vermeld.

Omschrijving (bedragen in € 1.000) Begroot Werkelijk Restant Afgesloten Toelichting

Over-
schrijding

Inkomst

Inr openbaar gebied CSW Bestevaer f2 37 - 37

37 - 37
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WAT WILDEN WE BEREIKEN?

De ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Vlissingen zodanig inhoud en vorm geven dat de functies
wonen, werken en recreëren zo optimaal mogelijk worden gefaciliteerd. Een belangrijke randvoorwaarde
is dat deze functies elkaar zoveel mogelijk versterken. Vertrekpunt voor de toekomstige ontwikkeling is het
scenario “Anticiperen & transformeren” uit de Structuurvisie. Hierbij wordt niet primair ingezet op groei.
Speerpunten zijn de ontwikkeling van Stadshavens (Scheldekwartier/Marina, Kenniswerf/Binnenhavens,
de Buitenhaven/Marinierskazerne), de stadsvernieuwing en de boulevard. Bovendien wordt ruimte
gegeven aan een verdere ontwikkeling van de Buitenhaven en Vlissingen-Oost als economische motor van
Vlissingen.

Dit uitgangspunt is in 2013 bevestigd middels de actualisatie van de structuur- en woonvisie. Hierin is
gekeken naar de actuele marktkansen en -bedreigingen en is op basis daarvan het uitvoeringsprogramma
geactualiseerd. Waarbij de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen hierbij een extra impuls betekent.

In het coalitieakkoord zijn hierbij de volgende accenten gezet en acties geformuleerd:

■ maximaal faciliteren ontwikkelingen op de Kenniswerf, Yacht Valley en het Scheldekwartier;
■ actualisatie en herziening Walcherse woningmarktafspraken;
■ op creatieve wijze verkoop grondvoorraad;
■ invulling geven aan leegstaand maatschappelijk vastgoed;
■ faciliteren leegstaande panden / braakliggende terreinen;
■ oog voor behoud (cultureel) erfgoed;
■ sloop alleen indien leegstand of passend binnen totale (wijk)ontwikkeling.

Deze acties worden in de volgende paragraaf nader uitgewerkt.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

1. Stedenbouwkundige plannen

Uitvoeringsprogramma structuurvisie & woonvisie

De markt trekt merkbaar aan. Dit betekent dat diverse ontwikkelingen die in de afgelopen periode
stagneerden, nu in beweging komen. Voorbeelden: diverse plots op het Scheldekwartier, Kenniswerf.
Maar ook de locaties die voorzien in behoeftes voor een ander woonmilieu zoals Claverveld en Souburg-
Noord. Ontwikkelingen in de Buitenhaven en de voorbereidingen van de marinierskazerne. Maar ook
de verbouwing van het ziekenhuis. En de herstructurering in de Groote Markt, V. Quakkelaarstraat en de
voorbereidingen hiervan voor het Ravensteijnplein.

Uitvoeren stedenbouwkundige visie Boulevard 2020

Het uitvoeringsprogramma is afgelopen. Een aantal projecten loopt nog wel door, waaronder de realisatie
van Pier 7 (uit de aanbesteding badcaisson) en de vervanging van het straatmeubilair. Tevens zijn er diverse
initiatieven uit de markt (waaronder nieuwbouw HZ en Britannia). In 2017 wordt een evaluatie van de visie
boulevards opgesteld.
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Prestatie Status Toelichting

Participeren in geactualiseerd Omgevingsplan
Provincie

Wordt in 2017/2018 opgepakt door de Provincie.

Participeren in door Provincie op te stellen Kustvisie Inclusief kustpact.

Uitvoeren uitvoeringsprogramma structuurvisie Herijking projecten ihkv Artikel 12 uitgevoerd.
Doorlooptijd aantal initiatieven langer dan gepland
(bv. Britannia).

Uitvoeren uitvoeringsprogramma visie boulevard
Vlissingen 2020

Doorlooptijd aantal initiatieven langer dan gepland
(badcaisson, hoek C. Buskenstraat). Evaluatie
voorzien 2017.

Faciliteren uitwerking projecten Britannia en HZ/
ROC (herbestemming locaties HZ/ROC aan de
Boulevard)

Haalbaarheidsonderzoek leisure initiatieven Spuikom Gesprekken met initiatiefnemers nog niet afgerond.

Diverse nog nader te bepalen (nu nog niet te
voorziene) haalbaarheidsstudies

2. Bestemmingsplannen

Prestatie Status Toelichting

Vaststellen bestemmingsplan Scheldekwartier -
Woningbouw Aagje Dekenstraat

Vaststellen bestemmingsplan Scheldekwartier -
Jachthaven/Marina

Wacht op concreet initiatief

Vaststellen bestemmingsplan Scheldekwartier -
woningbouw woningcorporatie

Wacht op concreet initiatief

Vaststellen bestemmingsplan Scheldekwartier -
recreatieontwikkeling

Wacht op concreet initiatief

Vaststellen bestemmingsplan Vlissingen-Oost Wordt naar verwachting begin 2018 ter vaststelling
aan de raad voorgelegd

Vaststellen bestemmingsplan CPO Pauwenburg Wacht op concreet initiatief

Vaststellen bestemmingsplan Middengebied

Vaststellen bestemmingsplan Scheldekwartier-zuid Gaat niet door.

Projectomgevingsvergunning verplaatsing Slibdepot

Presentatie nieuwe omgevingswet & gevolgen



3. JAARVERSLAG 2016
RUIMTELIJK ONTWIKKELEN

31

3. Stadsvernieuwing

Prestatie Status Toelichting

Oplevering openbaar gebied Groote Markt Alle straten zijn heringericht m.u.v. de Molenstraat.
Vanwege onderzoek naar mogelijkheden
handhaven bestaande bomen is uitvoering hiervan
doorgeschoven naar eerste kwartaal 2017.

Afronding bouw nieuwbouw Middengebied fase 3
(Pr. Rooseveltln e.o.)

samenwerkingsovereenkomst Middenbgebied -
Ravensteinplein

l'escaut werkt nog aan een haalbaarheidsstudie voor
het project.

samenwerkingsovereenkomst, vergunningentraject
en bouwplanontwikkeling V. Quakkelaarstraat

Actualisatie monumentennota (2006) in de vorm van
een vastgestelde integrale erfgoednota

Doorgeschoven naar 2017

4. Bouwgrondexploitatie

Prestatie Status Toelichting

Spuikom
- Onderzoeken haalbaarheid c.q. uitwerking leisure-
initiatieven

Gesprekken nog niet afgerond.

Souburg-Noord
- Stedenbouwkundig plan 2e fase

Markt trekt aan, ambtelijke capaciteit knelpunt.

- Verdere realisatie afhankelijk van de marktsituatie

Tuindorp-Noord
- Stedenbouwkundig plan

Markt trekt aan, ambtelijke capaciteit knelpunt.
Tijdelijke impuls door externe inhuur.

- Verdere realisatie afhankelijk van de marktsituatie

Baskensburg
- Overeenkomst en planologische procedure 2e fase

Gesprekken nog niet afgerond.

Monumenten
- Wegwerken restauratie achterstanden (bestemming
Timmerfabriek, Kazematten, Zeevaartschool)

- Vaststelling erfgoedbeleid (inclusief
monumentennota)

Doorgeschoven naar 2017

5. Bouwgrondexploitatie majeure projecten

Scheldekwartier
Eind 2016 is de ontwikkelingsvisie 2016 en het beeldkwaliteitsplan Scheldekwartier vastgesteld: een nieuw
kader, sterk gericht op uitvoering.

De bouw van de 12 woningen aan de Wagenaarstraat en Kerkstraat is in 2016 afgerond. Aan de Wllem
ruijsstraat wordt druk gewerkt aan de 23 stadswoningen en het woonzorg centrum in de zware plaatwerkerij
nadert zijn voltooiing.

Naast deze ontwikkeling zijn grondbiedingen van Volker Wessels (86 koopwoningen), WVO/Novaform
(178 huur- en koopappartementen) en Dekker vastgoed (90 recreatieappartementen) geaccepteerd. De
overeenkomst met Volker Wessels is getekend, die met Dekker Vastgoed en WVO/Novaform zijn in
voorbereiding. In het noordelijk deel is overeenstemming bereikt met Emergo voor de bouw van 49
middeldure huurwoningen. Verder zijn de onderhandelingen met andere partijen in een vergevorderd
stadium. Voor alle ontwikkelingslocaties zijn de voorbereiding van bestemmingsplanprocedure en bouwrijp
maken gestart.
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Naast woningbouw is er een aanvang gemaakt met de aanpak van de nog niet herstelde kades in het
Scheldekwartier, met de aanleg van de brug en de marina en met de markgang van de Machinefabriek.

Kenniswerf
De Kenniswerf ontwikkelt zich steeds meer tot een aantrekkelijke omgeving om in te ondernemen, te
werken, te leren en waar mogelijk te wonen Samenwerking tussen de 3 'O's (ondernemers, onderwijs en
overheid) staat er centraal, krachten worden gebundeld en kennis wordt gedeeld. In de gemeentelijke
structuurvisie is de (ruimtelijke) ontwikkeling verder verankerd. Evenals voorgaande jaren wordt de
revitalisering van het Kenniswerfgebied (inclusief Binnenhavens) fasegewijs voortgezet. Het plangebied
Kenniswerf is opgesplitst in vier deelgebieden. Voor de uitgeefbare gronden is per deelgebied een
grondexploitatie ingesteld. In 2016 zijn een 2-tal uitgiftes gerealiseerd en zijn een een aantal uitgiftes
voorbereid die in het de 1e helft van 2017 gerealiseerd kunnen worden.

Prestatie Status Toelichting

Scheldekwartier

Vaststelling geactualisserde ontwikkelingsvisie

Voorbereiding definitieve brug over DOK

Invulling Timmerfabriek Voorbereiding loopt nog.

Voortgang ontwikkeling Marina

Afspraken over ontwikkeling woningbouw door
woningcorporatie i.s.m. marktpartijen

Gemeente en marktpartijen zijn niet tot
overeenstemming gekomen over grondbieding.

Voortgang zorgcluster lokale zorgaanbieder i.s.m.
marktpartijen

Kenniswerf

Verdere revitalisering/herstructurering omgeving HZ/
ROC

Diverse grondverkopen zijn voorbereid maar nog niet
geeffectueerd. Dit zal in 2017 gebeuren.

Uitvoering visie Binnenhavens (realisering Yacht
Valley)

Diverse grondverkopen zijn voorbereid maar nog niet
geeffectueerd. Dit zal begin 2017 gebeuren

Buitenhaven en omgeving

Faciliteren Mariniers in samenwerking met Provincie
(infrastructuur, promotie)

Uitwerking samenwerkingsovereenkomst FES samen
met Provincie en ZSP
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WAT HEEFT HET GEKOST?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting inclusief begrotingswijziging) en werkelijke
(rekening) lasten en baten opgenomen.

Exploitatie (bedragen * € 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil tussen
begroting en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Ruimtelijk ontwikkelen 52.962 12.517 40.445 84.212 9.608 74.604 -34.159

In het hoofdstuk 4.9 Toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt op productniveau een
toelichting gegeven op het resultaat per programma.

INVESTERINGEN

In het onderstaande overzicht staan de onderhanden kredieten. Evenals vorig jaar staan de begrote en
werkelijke uitgaven.
Naar verwachting zijn de restanten op de kredieten voldoende om de investeringen uit te voeren. Wanneer
dit niet het geval is of wanneer er sprake is van een inkomst, dan wordt dit toegelicht (zie laatste 2
kolommen).
Kredieten die in deze jaarrekening worden afgesloten staan in kolom 5 vermeld.

Omschrijving (bedragen in € 1.000) Begroot Werkelijk Restant Afgesloten Toelichting

Over-
schrijding

Inkomst

Bijdr restauratie Fort Rammekens 50 - 50

Herinr Middengebied fase III 1.100 - 1.100 Afgesloten in
2016

Bijdrage Marinierskazerne 3.376 1.051 2.325

4.526 1.051 3.475

RESERVES EN VOORZIENINGEN

In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen
weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft
plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims.

Reserves / voorzieningen Stand per 1/1 Dotatie Onttrekking Stand per 31/12 Claimbedrag

(bedragen x € 1.000)

Reserve Grondexploitaties - 139 139 -

Reserve Stadsvernieuwingsgelden 243 - - 243

Reserve Bovenwijkse voorzieningen 42 - - 42 42

Progr. Ruimtelijk ontwikkelen 285 139 139 285 42

In het kader van het art. 12 traject is in april 2017 door de raad het besluit genomen om de reserve
stadsvernieuwingsgelden vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.



3. JAARVERSLAG 2016
RUIMTELIJK ONTWIKKELEN

34



3. JAARVERSLAG 2016
WONEN IN DIVERSITEIT

35

WAT WILDEN WE BEREIKEN?

Het programma Wonen in diversiteit steunt op de vier peilers van de Woonvisie 2010-2020:

■ Kwaliteit boven kwantiteit:
ingezet wordt op de kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad en de woonomgeving door te
herstructureren met verdunning en vergroening als resultaat. Nieuwbouw in de gemeente wordt ingezet
voor het vergroten van de kwalitatieve differentiatie in de woningvoorraad en van de woonmilieus;

■ Integrale wijkaanpak:
om kwaliteiten te benutten en kansen te creëren van en voor de buurt en haar (toekomstige) bewoners
wordt ingezet op een wijkaanpak waarbij gewerkt wordt met een gecombineerd fysiek en sociaal
perspectief; hierbij wordt als eerste gestart met Bossenburgh en Paauwenburg, waarbij burgerparticipatie
een kernbegrip is.

■ Doelgroepen aan bod:
het programma richt zich tevens op het voldoende kwalitatief goede huisvesting beschikbaar hebben voor
de doelgroepen en op het in staat stellen van zoveel mogelijk Vlissingers, Souburgers en Ritthemers om
een stap te zetten in hun wooncarrière;

■ Complementaire samenwerking:
het feit dat Walcheren als één woningmarkt functioneert maakt regionale afstemming van de
gemeentelijke kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogrammeringen essentieel.

In het coalitieakkoord zijn hierbij de volgende accenten gezet en acties geformuleerd:

■ aandacht voor starterswoningen en levensloopbestendige woningen
■ beleid ontwikkelen en actieve communicatie voor particuliere woningbouw
■ beleid ontwikkelen tegen verkrotting
■ primaire inzet op renovatie bij verouderde huurwoningen

Als uitvloeisel van de themasessies voor de Zomernota gaat door het college ook extra aandacht uit naar het
verbeteren van de leefbaarheid en het versterken van burgerparticipatie in de gemeente.

■ Het college vindt het belangrijk om:
■ initiatieven van bewoners te ondersteunen
■ bewoners actief te betrekken bij ontwikkelingen in de stad en hun directe leefomgeving

■ Wijkgericht gericht werken betekent dat:
■ de activiteiten van de gemeente in een wijk zo goed mogelijk zijn afgestemd op de vraag van bewoners
■ de bewoners betrokken worden bij wat er in hun wijk gebeurt
■ de gemeente het werk efficiënt en effectief uitvoert

■ Een probleem in de wijk heeft meestal meerdere kanten:
■ het probleem vanuit verschillende oogpunten bekijken
■ de meest effectieve oplossing uit te voeren
■ vakambtenaren en bewoners laten samenwerken
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WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

1. Leefbaarheid en participatie

Prestatie Status Toelichting

Pilots wijkaanpak Bossenburgh en Paauwenburg

Uitvoeren tweejaarlijkse Leefbaarheidsmonitor
Lemon inclusief analyse

Wordt uitgevoerd in 2017, conform
Prestatieafspraken met corporaties.

2. Overige maatregelen volkshuisvesting

Prestatie Status Toelichting

Vaststellen geactualiseerde presentatieafspraken met
de woningcorporaties

Faciliteren CPO-initiatieven (ook op Scheldekwartier)

Vaststellen van stedenbouwkundige plannen voor de
herstructureringslocaties

Opstellen van nieuwbouwplannen en verlenen
omgevingsvergunningen

3. Vastgoedregistratie

Invoering van de BGT is door alle Zeeuwse overheden gezamenlijk uitbesteed. De partij aan wie opdracht
gegund is, had problemen met leveren (kwaliteit is niet conform opdracht). BGT is - met vertraging - eind
2016 opgeleverd.

Prestatie Status Toelichting

De basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
moet voor 1 januari 2016 zijn ingevoerd.

4. Woningverbetering particuliere woningen

Prestatie Status Toelichting

Verbetering van de vooroorlogse particuliere
woningvoorraad met laagrentende leningen
middels de regeling Duurzame Particuliere
Woningverbetering ( DPW)

Geen provinciaal budget beschikbaar.

5. Woningverbetering ouderenhuisvesting

Prestatie Status Toelichting

Verbetering woningen & ouderenhuisvesting
(afhankelijk van particuliere aanvragen)

Geen particuliere aanvragen ontvangen.

6. Omgevingsvergunningen

Prestatie Status Toelichting

Vaststellen & implementatie geactualiseerd
welstandsbeleid

Uitgesteld ivm beperkte beschikbare ambtelijke
capaciteit.
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Prestatie Status Toelichting

Beeldkwaliteitsplan Scheldekwartier & entrees
Vlissingen

Beeldkwaliteitsplan door de Raad vastgesteld.
Entrees Vlissingen op te nemen in te actualiseren
welstandsbeleid.

WAT HEEFT HET GEKOST?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting inclusief begrotingswijziging) en werkelijke
(rekening) lasten en baten opgenomen.

Exploitatie (bedragen * € 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil tussen
begroting en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Wonen in diversiteit 2.083 845 1.238 1.936 849 1.087 151

In het hoofdstuk 4.9 Toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt op productniveau een
toelichting gegeven op het resultaat per programma.

INVESTERINGEN

Dit programma bevat geen investeringen.
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RESERVES EN VOORZIENINGEN

In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen
weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft
plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims. 

Reserves / voorzieningen Stand per 1/1 Dotatie Onttrekking Stand per 31/12 Claimbedrag

(bedragen x € 1.000)

Reserve BWSW 205 78 283 -

Reserve BWSW liquidatie GR BWSW 78 - 78 -

Reserve Ouderenhuisvesting 233 - - 233

Reserve verbetering Woningen
particulieren

77
- - 77

77

Progr. Wonen in diversiteit 593 78 361 310 77

De mutaties van de reserves en voorzieningen worden in hoofdstuk 4.6 Toelichting op de balans (onderdeel
bestemmingsreserves en voorzieningen) toegelicht. De mutaties op de reserves zijn incidenteel.

De reserves BWSW en BWSW liquidatie GR BWSW zijn in het verslagjaar in het kader van het art. 12 traject
vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

In het kader van het art. 12 traject is in april 2017 door de raad het besluit genomen om de reserve
verbetering woningen particulieren vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.
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WAT WILDEN WE BEREIKEN?

Zorg te dragen voor een openbare ruimte in de gemeente Vlissingen die zo goed mogelijk, op verschillende
manieren en veilig bruikbaar is voor inwoners en bezoekers. De inrichting van de openbare ruimte moet
zijn afgestemd op de functie en op de algemene eisen, zoals 'schoon, heel en veilig' en uitnodigend zijn om
te willen participeren.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

1. Kunst en objecten in openbare ruimte

Prestatie Status Toelichting

Gerichte bestrijding van graffiti, zo nodig in
combinatie met preventieve maatregelen ter
voorkoming van blijvende graffitivervuiling

Onderhoud en inspectie van speelvoorzieningen

Het planmatig onderhouden en beheren van de
objecten

Herschikking van bestaande weinig of niet gebruikte
speeltoestellen

Actualisering Speelruimtebeleid Het bestaande beleid wordt gecontinueerd. Gezien
de financiele mogelijkheden worden alleen de
huidige speelvoorzieningen in veilige staat gehouden
en worden er geen nieuwe speelvoorzieningen
aangelegd. In het kader van leefbaarheid en
participatie wordt wel de mogelijkheid geboden om
te participeren en op die manier extra speelruimte te
creëren.

2. Openbaar groen

Prestatie Status Toelichting

Werken conform vastgestelde kwaliteitsniveaus
groen in wijk en buurt met bijbehorende planmatige
aanpak voor het beheer en het wegwerken van
achterstalling onderhoud

Omvormen plantvakken, planmatige
onkruidbestrijding i.v.m. verbod
bestrijdingsmiddelen

Werken met zichtlocaties en beeldkwaliteit voor
groen; ook op begraafplaatsen

Herijking en de uitwerking tot realisatie van
de hoofdgroenstructuur, zoals neergelegd
in de vastgestelde nota 'Groene stad aan de



3. JAARVERSLAG 2016
BRUIKBAARHEID OPENBARE RUIMTE

40

Prestatie Status Toelichting
Westerscheldemond' en uitvoering van het
meerjarige bomenplan

Het planmatig onderhoud van de oevers van
watergangen en aan het onderhouden van perken en
groenstroken langs de toegangswegen

Stimulering van zelfbeheer door inwoners van
groen(stroken) en wijkgroen

3. Milieustraat

Prestatie Status Toelichting

Handhaven van de openingstijden van de
milieustraat

Uitbreiden van de gescheiden inzamelbare
afvalstromen
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4. Inzameling huisafval

Prestatie Status Toelichting

Stimuleren en organiseren van bronscheiding van
afvalstromen en beperken van de stroom brandbaar
afval

Voorkomen vervuiling van het openbaar gebied en
zwerfafval beperken

Handhaven en uitbreiden van de ondergrondse glas-
en textielbakken

De systematiek van inzameling van oud papier
blijven optimaliseren

Aparte ondergrondse inzameling van
kunststofverpakkingsmateriaal en drankkartons, glas
en oud papier handhaven

Uitvoering geven aan het project zwerfafval (onder
andere door het continueren van de structurele
samenwerking met handhaving en het openstellen
van de ondergrondse containers)

5. Riolering

Prestatie Status Toelichting

Uitvoeren vastgestelde Verbreed-GRP 2013-2017

Uitvoeren van de overeenkomst met het Waterschap
Scheldestromen over het baggeren en onderhouden
van de watergangen volgens het Baggerplan
Vlissingen

Ontwikkeling beleid afvalwaterketen in
samenwerking met Zeeuwse gemeenten, Waterschap
en Provincie

Voorzien in voldoende waterpartijen met een
waterbergende functie

6. Milieubeleid

Prestatie Status Toelichting

Milieunota: uitvoeringsprogramma

Geluid: eindverantwoording geluidssaneringen Eindverantwoording geluidswering is een jaar
opgeschoven.

Externe veiligheid: heroriëntatie taakverdeling

7. Evenementenuitvoering

Prestatie Status Toelichting

Vergunnen en faciliteren van evenementen op grond
van een nieuw evenementenbeleid
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8. Bodemonderzoek en -sanering

Prestatie Status Toelichting

Afronden bodemsanering Eerste Landtong
Binnenhavens (vml. NedPam, Prins Hendrikweg)

Afspraken met RUD over aanpak diffuse
verontreiniging Kenniswerf

Uitwerken en concretiseren resultaten pilot
Scheldekwartier

In 2017 zal dit verder opgepakt worden met het
bouwrijpmaken maken van de Scheldewijk

Vervolg grondwatersanering vml. gasfabriek aan de
Wijnbergsekade.

Deze actie ligt bij de RUD

9. Openbare hygiëne

Prestatie Status Toelichting

Handhaven van de uitgifte van het certificaat
Ship Sanitation voor alle Zeeuwse havens en voor
Brabantse en Zuid-Hollandse haven op aanvraag en
verzoek

Bestrijden van bruine rat en ander ongedierte in de
openbare ruimte

In het dienstjaar is de bestrijding opnieuw
aanbesteed.
Bestrijding vindt op afroep en/of op basis van eigen
waarneming plaats.

Nestbeheersing van ganzen in het openbare gebied

Alle activiteiten in het kader van de openbare
hygiëne; o.a. de kadaverruimingen

10. Begraafplaats

Prestatie Status Toelichting

Verzorgde en onderhouden begraafplaatsen volgens
vastgesteld kwaliteitsniveau

Tariefswijziging en efficiency/kostenreductie om te
komen tot kostendekkend tarief

Uitvoering geven aan het vastgestelde beleid t.a.v.
cyclisch ruimen

Verdere digitalisering en ontsluiting van
begraafproces/gegevens
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WAT HEEFT HET GEKOST?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting inclusief begrotingswijziging) en werkelijke
(rekening) lasten en baten opgenomen.

Exploitatie (bedragen * € 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil tussen
begroting en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Bruikbaarheid openbare ruimte 16.538 14.016 2.522 16.457 14.531 1.926 596

In het hoofdstuk 4.9 Toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt op productniveau een
toelichting gegeven op het resultaat per programma.

INVESTERINGEN

In het onderstaande overzicht staan de onderhanden kredieten. Evenals vorig jaar staan de begrote en
werkelijke uitgaven.
Naar verwachting zijn de restanten op de kredieten voldoende om de investeringen uit te voeren. Wanneer
dit niet het geval is of wanneer er sprake is van een inkomst, dan wordt dit toegelicht (zie laatste 2
kolommen).
Kredieten die in deze jaarrekening worden afgesloten staan in kolom 5 vermeld.

Omschrijving (bedragen in € 1.000) Begroot Werkelijk Restant Afgesloten Toelichting

Over-
schrijding

Inkomst

Uitvoeren Landsdekkend Beeld - - - Afgesloten in
2016

ISV-Saneringslocaties - - - Afgesloten in
2016

Calamiteiten riolering 2012 97 92 5 Afgesloten in
2016

1

Toegankelijkh. bushalte Stationspln 13 - 13 Afgesloten in
2016

2

Koopmansvoetpad uitv. groen 35 30 5

Herinrichten openbaar groen 170 168 2

Riolering Middelburgsestraat 25 3 22

Riolering Herc. Segherslaan 690 63 627

Riolering Julianalaan 10 10 -

Riolering Pres. Rooseveltlaan 390 130 260

Rioolgemalen 2014 50 47 3 Afgesloten in
2016

3

Riool Offenbachln/Pucciniln 1e fase 500 506 -6 Afgesloten in
2016

4

Riolering Offenbachlaan fase 1/2 543 540 3 Afgesloten in
2016

5

Riolering Offenbachlaan fase 3 652 524 128 Afgesloten in
2016

6

Riolering Willem Alexanderstraat 240 231 9

Riolering Noorderbaan 2 473 424 49 Afgesloten in
2016

7

Riolering transportriool fase 1 1.175 770 405 Afgesloten in
2016

8
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Omschrijving (bedragen in € 1.000) Begroot Werkelijk Restant Afgesloten Toelichting

Transportriool fase 2 625 49 576

Bestelauto groen 35 - 35

Civiele proj openbaar groen 2014 218 171 47

Civiele proj openbaar groen 2016 100 - 100

Riolering Rembrandtlaan 110 70 40 Afgesloten in
2016

9

Riolering Zeewijksingel fase 1 1.228 1.103 125

Riolering Zeewijksingel fase 2 1.028 496 532 Afgesloten in
2016

10

Riolering Vredehoflaan fase 1 813 782 31 Afgesloten in
2016

11

Riolering Vredehoflaan fase 2 293 100 193

Riolering Vredehoflaan fase 3 789 286 502

riool Schoonenb. Groot Abeele fase 1 771 771 - Afgesloten in
2016

Riool Schoonenb. Groot Abeele fase 2 779 616 162

Riool Molenweg voorbereidingskrediet 34 21 13 Afgesloten in
2016

12

Riolering Molenweg fase 1 92 54 38

Riolering Groote Markt 500 460 40

Riolering Groote Markt fase 2 200 - 200

Riolering Middengebied fase 3 250 - 250 Afgesloten in
2016

13

Rioolgemalen 2015 50 8 42

Rioolgemalen 2016 50 - 50

Ondergrondse afvalopslag 2015 130 138 -8 Afgesloten in
2016

14

Ondergrondse afvalopslag 2016 284 32 252

Afvalcontainers 2015 25 -3 28 15 ja

Afvalcontainers 2016 15 - 15

Heftruck 30 36 -6 Afgesloten in
2016

16

Riolering Rozengracht 65 66 -1 Afgesloten in
2016

17

Geluidsanering woningen B-lijst - - - Afgesloten in
2016

13.577 8.794 4.781

Toelichting:

1. Er is sprake van een marginale onderschrijding.
2. Dit krediet was bedoeld om de groenvoorziening rond de bushalte aan te pakken, dit is niet meer

noodzakelijk.
3. Er is sprake van een marginale onderschrijding.
4. Er is sprake van een marginale overschrijding.
5. Er is sprake van een marginale onderschrijding.
6. In verband met aanbestedingsvoordelen en er zijn geen tegenvallers geweest, is er een voordeel op dit

krediet. Dit voordeel wordt ingezet om de afsluitende fase financieel te kunnen dekken.
7. Dit project is gunstig aanbesteed en heeft geen tegenvallers gehad.
8. Hierop is een voordeel, maar het moet samen gezien worden met het krediet Transportriool fase 2. Het

voordeel wordt overgeraamd naar het krediet Transportriool fase 2.
9. Dit project is gunstig aanbesteed en heeft geen tegenvallers gehad.
10. Dit krediet (project) moet samen gezien worden met Riolering Zeewijksingel fase 1. Het voordeel op dit

krediet wordt overgeraamd naar fase 1.
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11. Dit project heeft geen tegenvallers gehad.
12. Het voorbereidingskrediet was ook gedeeltelijk bedoeld voor het krediet riool Molenweg fase 1, het

voordeel wordt overgeraamd naar fase 1.
13. Dit krediet is onderdeel van een groot krediet: Herinrichting Middengebied fase III. Om alles inzichtelijk

te houden is het opgenomen in dit grote krediet.
14. Er is sprake van een marginale overschrijding.
15. Een inkomst door verkoop van een afzetcontainer.
16. Er moesten noodzakelijke aanvullingen voor de heftruck gedaan worden die niet voorzien waren.
17. Er is sprake van een marginale overschrijding.

RESERVES EN VOORZIENINGEN

Reserves / voorzieningen Stand per 1/1 Dotatie Onttrekking Stand per 31/12 Claimbedrag

(bedragen x € 1.000)

Voorziening Tariefegalisatie GRP 1.013 1.674 - 2.687 2.764

Progr. Openbare ruimte 1.013 1.674 - 2.687 2.764

De mutaties van de reserves en voorzieningen worden in hoofdstuk 4.6 Toelichting op de balans (onderdeel
bestemmingsreserves en voorzieningen toegelicht). De mutaties op de reserves zijn incidenteel.
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WAT WILDEN WE BEREIKEN?

De centrale doelstelling wat betreft veiligheid in het coalitieakkoord is de verbetering van veiligheid en
de veiligheidsbeleving van de inwoners van de gemeente Vlissingen. Daarnaast zullen er op basis van
het coalitieakkoord 2014-2018 van de gemeente Vlissingen en de daarop voortbouwende zomernota van
het college van oktober 2014 andere accenten worden aangebracht in het integrale veiligheidsbeleid. Het
gemeentebestuur van Vlissingen heeft, mede ingegeven door de fikse bezuinigingsopdracht waarvoor
zij staat, een visie vastgelegd over de positie taken en verantwoordelijkheden van de gemeente, die
ook het integrale veiligheidsbeleid raken. Een belangrijk uitgangspunt in de vastgestelde visie is dat de
gemeentelijke organisatie wordt doorontwikkeld naar een meer voorwaardenscheppend en regisserend
model. Voor het beleidsveld veiligheid is deze voorwaardenscheppende en regisserende rol nader uitgewerkt
door uit te spreken dat de reeds bestaande vormen van burgerparticipatie worden voortgezet en zo nodig
uitgebreid. Deze visie is opgenomen in het Integrale Veiligheidsbeleid 2015-2018 van de gemeente
Vlissingen.

We maken met betrekking tot veiligheid het onderscheid tussen fysieke veiligheid (brandweerzorg,
rampenbestrijding, verkeesveiligheid) en sociale veiligheid (overlast- en criminaliteitsbestrijding,
leefbaarheid). Als regisseur van het veiligheidsbeleid zal de gemeente met de burgers en de verschillende
professionele partners de inzet en de ontwikkeling van beleid en instrumenten afstemmen op de vraag op
de terreinen van veiligheid en veiligheidsbeleving.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

1. Brandweer en rampenbestrijding

Prestatie Status Toelichting

Rampenbestrijdingsorganisatie wordt verder opgeleid
en getraind

Meewerken aan de implementatie van het VRZ
project 'Maatwerk in Brandweerzorg'

Implementatie wordt nu uitgewerkt door de VRZ.
Voor Vlissingen is van belang dat uitvoering
moet worden gegeven aan de realisering van een
dagbezetting aan de post Olympiaweg. Vanuit de
Cluster Veiligheid wordt dit proces gevolgd en wordt
de burgemeester hierin geadviseerd.

Transitie van de SGB naar nieuwe rol binnen de VRZ

2. Openbare orde en veiligheid
Integrale Sociale Veiligheid en leefbaarheid

Prestatie Status Toelichting

Opstellen Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

Verantwoording uitvoeringsprogramma

Structurele aanpak overlast jongeren/
jongvolwassenen

Actieplan beheersing druggerelateerde overlast
gemeente Vlissingen 2017-2018

Projectplan Scheldebuurt
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3. Toezicht en handhaving

Prestatie Status Toelichting

Opstellen Integraal Toezicht-en handhavingsbeleid
2015-2018

Opstellen IHUP 2016

Op basis van interventiestrategie handhaven Drank-
en Horecawet

4. Vergunningverlening

Prestatie Status Toelichting

Voldoen aan eenduidige kwaliteitscriteria voor
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving,
welke in de toekomst gaan gelden.

(Hernieuwde) Dienstverleningsovereenkomst met de
RUD
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WAT HEEFT HET GEKOST?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting inclusief begrotingswijziging) en werkelijke
(rekening) lasten en baten opgenomen.

Exploitatie (bedragen * € 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil tussen
begroting en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Veiligheid 4.651 99 4.552 4.760 180 4.580 -28

In het hoofdstuk 4.9 Toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt op productniveau een
toelichting gegeven op het resultaat per programma.

INVESTERINGEN

In dit programma zijn geen investeringen opgenomen.

RESERVES EN VOORZIENINGEN

In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen
weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft
plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims. 

Reserves / voorzieningen Stand per 1/1 Dotatie Onttrekking Stand per 31/12 Claimbedrag

(bedragen x € 1.000)

Reserve Bommenruimingen 2.134 - - 2.134 2.134

Progr. Veiligheid 2.134 - - 2.134 2.134

De mutaties van de reserves en voorzieningen worden in hoofdstuk 4.6 Toelichting op de balans (onderdeel
bestemmingsreserves en voorzieningen) toegelicht. De mutaties op de reserves zijn incidenteel.
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WAT WILDEN WE BEREIKEN?

Het wegennet en de infrastructuur op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau brengen. Het optimaal faciliteren
van de afwikkeling van het voetgangers-, fiets- en autoverkeer en het openbaar vervoer binnen de
randvoorwaarden van verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het wegennet en de infrastructuur op een
aanvaardbaar kwaliteitsniveau brengen.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

1. Wegen straten en pleinen

Prestatie Status Toelichting

Getemporiseerd en gefaseerd (middelen) uitvoeren
van de onderhoudsplanning en daarmee een
inhaalslag leveren in het wegwerken van het
achterstallig onderhoud en het veilig houden van
het wegenareaal, conform CROW-normering en
wegenplan.

Actualiseren van het handboek openbare ruimte
(materiaalatlas)

Het handboek materialen en constructies openbare
ruimte is in concept gereed

Versobering van het inrichtingsniveau

2. Straatreiniging

Prestatie Status Toelichting

Werkwijze afstemmen op gewenste kwaliteitsbeeld

Handhaven van frequentie vegen in combinatie met
beeld vegen

Efficiënte inzet veegmachines

(Deels) verrekenen beheers- en
schoonmaakwerkzaamheden bij evenementen in
relatie tot het vast te stellen evenementenbeleid
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3. Gladheidsbestrijding

Prestatie Status Toelichting

Waarborgen van veiligheid op de wegen,
die opgenomen zijn in het draaiboek
gladheidsbestrijding

Handhaven onderverdeling in prioritering van
strooiroutes

Jaarlijks muteren op basis van uit-, inbreiding en
sloop woonwijken

Preventief strooien

Overschakelen van droog op nat strooien In het dienstjaar is de overschakeling gerealiseerd.

Continueren uitdelen strooizout bij (semi) openbare
gebouwen of gebouwen bestemd voor algemeen nut
(bv gezondheidscentra)

4. Openbare verlichtingen

Prestatie Status Toelichting

Getemporiseerd en gefaseerd (middelen) vervangen
van energieverslindende oude openbare verlichting

Realiseren bezuiniging- door tijdige vervangingen en
gebruik led-verlichting

Waar mogelijk toepassen van energiezuinige,
innovatieve verlichting

5. Gronddepot

Prestatie Status Toelichting

In samenwerking met het Waterschap een visie
ontwikkelen voor het exploiteren van grond/
baggerdepots voor de lange termijn

De visie is dat de gemeente geen gronddepot meer
zal exploiteren. Grond wordt direct benut voor het
ophogen van projectgebieden. Niet bruikbare grond
wordt binnen het bestek afgevoerd.

Uitvoering wet- en regelgeving
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6. Beluifelingen

Prestatie Status Toelichting

Planmatig onderhoud ter verbetering van veiligheid,
gebruik, inrichting, beheer en functionaliteit van de
beluifelingen

7. Verkeersmaatregelen

Prestatie Status Toelichting

Uitvoering van het Gemeentelijke Verkeer- en
Vervoersplan 2012-2020

Vaststellen actualisering Parkeerbeleid De verwachte vaststelling is het tweede kwartaal van
2017

Onderzoek en monitoring doorstroming
verkeer Sloeweg lange termijn - continuering
bloktijdenregeling

Herinrichting Burgemeester Stemerdinglaan

Onderzoek (monitoring + analyse)
verkeersmaatregelen 'toegangsroute
binnenstad' (Aagje Dekenstraat - Coosje
Buskenstraat)

8. Parkeren

Prestatie Status Toelichting

Herijking bestaand parkeerbeleid Zie bij 7. Verkeersmaatregelen "Vaststelling
actualisering parkeerbeleid"

Uitvoering betaald- en vergunningparkeren

9. Binnenhavens

Prestatie Status Toelichting

Efficiënte indeling ligplaatsen binnenhaven, inclusief
inkomsten van het gemeentelijk havendeel

Marktconforme en kostendekkende havenliggelden Marktconform is gerealiseerd, kostendekkendheid
wordt nog onderzocht. Dit wordt gekoppeld aan de
uitkomsten van het havenbeheerplan.

Voldoen aan het kwaliteitsbeeld Zie boven

Initiëren en stimuleren van haven - gerelateerde
activiteiten

Beheers- en onderhoudskosten worden meegenomen
in visieontwikkeling havens/kenniswerf

Zie boven

Beheers- en beleidsplan binnenhavens Zie boven
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10. Waterpartijen

Prestatie Status Toelichting

Uitvoering geven aan de BOB overeenkomst met het
waterschap voor een duurzaam waterbeheer

WAT HEEFT HET GEKOST?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting inclusief begrotingswijziging) en werkelijke
(rekening) lasten en baten opgenomen.

Exploitatie (bedragen * € 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil tussen
begroting en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Bereikbaarheid 12.432 3.112 9.320 14.912 3.136 11.776 -2.456

In het hoofdstuk 4.9 Toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt op productniveau een
toelichting gegeven op het resultaat per programma.
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INVESTERINGEN

In het onderstaande overzicht staan de onderhanden kredieten. Evenals vorig jaar staan de begrote en
werkelijke uitgaven.
Naar verwachting zijn de restanten op de kredieten voldoende om de investeringen uit te voeren. Wanneer
dit niet het geval is of wanneer er sprake is van een inkomst, dan wordt dit toegelicht (zie laatste 2
kolommen).
Kredieten die in deze jaarrekening worden afgesloten staan in kolom 5 vermeld.

Omschrijving (bedragen in € 1.000) Begroot Werkelijk Restant Afgesloten Toelichting

Over-
schrijding

Inkomst

Verzinkbare palen Bellamypark 100 13 87 Afgesloten in
2016

1

Lichtmast Kleine Markt/Walstraat 25 - 25 Afgesloten in
2016

2

Herinr Middengebied 2e fase 1.335 1.025 310 Afgesloten in
2016

3

Herinrichting Rozengracht 200 137 63

Wintermaterieel 33 26 7 4 ja

Asfalteren B. Stemerdinglaan 1.500 1.626 -126 5

Herinr Groote Markt uitvoering 534 - 534 6 ja

Herinr Groote Markt algemeen - - -

Materieel hondenpoepbeleid 60 13 47

Afvalbakken en hondenhaltes 2014 26 26 - Afgesloten in
2016

Uitvoering verkeersmaatregelen (VCP) 30 28 2 Afgesloten in
2016

Verkeersmaatregelen GVVP 100 65 35

Parkeerverwijssysteem 45 2 43

Openbare verlichting 2015 200 108 92

Openbare verlichting 2016 200 - 200

Verkeersregelinstallatie 2016 90 - 90

Herstel natte infrastr Kenniswerf f4 - -49 49 7

Wijkontsluiting incl. rotonde Sk - 866 -866 8

Herstel kades rondom Dok Sk - 1.302 -1.302 9

Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2 - 31 -31 10

Marie Curieweg Souburg fase 2 - 16 -16 11

Fietspad Souburg fase 2 - 4 -4 12

Tijdelijke ontsluiting en brug Sk - 3.268 -3.268 13

4.478 8.507 -4.029

Toelichting:

1. Er is gekozen voor een ander soort palen om verkeer te weren op het Bellamypark, deze zijn goedkoper
dan verzinkbare palen.

2. De huidige lichtmast voldoet, deze wordt niet meer vervangen.
3. Op dit project is een aanbestedingsvoordeel geweest.
4. Er is een inkomst gerealiseerd door het verkopen van een wagen.
5. Dit project zit in de afrondende fase. Er is rekening gehouden met een BDU subsidie van de Provincie,

hiermee wordt het tekort wat er nu is verrekend. Bij de start van het project is de BDU subsidie
aangevraagd maar niet in het krediet opgenomen.

6. Er is sprake van een marginale onderschrijding.
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7. t/m 13 Dit betreft investeringen uit hoofde van de ontvlechting van de grondexploitaties bij de 2e
herziening grondexploitaties 2016.

RESERVES EN VOORZIENINGEN

Dit programma bevat geen reserves en voorzieningen.
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WAT WILDEN WE BEREIKEN?

De gemeente kiest voor ingrijpen in de culturele infrastructuur om op lange termijn een structurele
bezuiniging te realiseren. Bestaande structurele subsidies worden in vier jaar afgebouwd naar 0. Er blijft een
festivalfonds beschikbaar voor het realiseren van grote festivals als Bevrijdingsfestival, Onderstroom en Film
by the Sea. Om vernieuwing van culturele activiteiten te stimuleren komt er daarnaast een aanjaagfonds.
Nieuwe initiatieven kunnen bij dit fonds een aanvraag doen voor een bijdrage in de opstartfase. In 2016
vervangt het beleidskader cultuur 2016 - 2019 het huidig cultureel beleid dat is vastgelegd in de cultuurnota
en de deelnota's cultuur. Het beleidskader wordt begin 2016 ter vaststelling aangeboden aan de Raad.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

1. Bibliotheek Vlissingen
Voor het realiseren van de financiële taakstelling van de Agenda voor Herstel stelde de Raad voor de
bibliotheek een aangepast ambitieniveau vast op basis waarvan besluitvorming over het toekomstig beheer
van de bibliotheek kon worden uitgewerkt.

Vooruitlopend op de realisatie van de bezuinigingsopdracht zijn kansen benut om medewerkers in vaste
dienst reeds te laten doorstromen naar andere functies binnen het concern. Voor de openstelling van de
bibliotheekvestigingen moesten daardoor tijdelijke medewerkers worden ingehuurd.

Prestatie Status Toelichting

Herinrichtingsplannen voor organisatie, personeel en
huisvesting en de uitvoering daarvan

Regeling en vastlegging van verantwoordelijkheden
en taken binnen de bibliotheek

Continuering van de reguliere dienstverlening

2. Kunst en Cultuur
Het proces om de totale bezuinigingsopdracht voor De Culturele Stad is conform de procesplanning
verlopen.

Prestatie Status Toelichting

In 2016: Uitvoering proces Cultuur Nieuwe Stijl Bezuinigingen op cultuur worden conform besluit
Gemeenteraad uitgevoerd

3. Oudheidkunde en museum

Prestatie Status Toelichting

Uitvoering bezuiniging op MuZEEum voorbereiden Objectief onderzoek wordt gedaan naar kosten
beheer en onderhoud gemeentelijke (museale)
collectie. MuZEEum heeft Strategische visie voor
periode 2017-2021 uitgebracht .

4. Recreatie

Prestatie Status Toelichting

Faciliteren van initiatieven
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5. Kermis

Prestatie Status Toelichting

Organiseren van de kermis in juli 2016

6. Accommodaties
Op dit moment wordt door Newae een verdiepend onderzoek uitgevoerd om tot een optimale inzet
en bezetting van accommodaties te komen. De voortgang van dit onderzoek ligt op schema. Conform
planning worden de onderzoeksresultaten in juni 2017 gepresenteerd aan het college. Beoogd is om
in spetemer 2017 de raad te laten besluiten over de effecten die dit onderzoek op het gebied van
accommodaties met zich meebrengt. De gemeente Vlissingen kent op dit moment nog een overmaat aan
accommodaties. Verhuuur vindt wel meer plaats vanuit bedrijfseconomisch perspectief.

Prestatie Status Toelichting

Aan de hand van het accommodatiebeleid verder
vorm geven aan de accommodatieportefeuille door
middel van een jaarlijks uitvoeringsplan

Een efficiënte inzet van gemeentelijke
accommodaties waarbij overbodige accommodaties
worden afgestoten (afstemmen op de vraag)

De accommodatie als middel voor het realiseren van
overige beleidsdoelstellingen

De exploitatie van accommodaties optimaliseren

Onderhoud aan accommodaties uitvoeren aan de
hand van het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan

MJOP is in kaart gebracht maar nog niet
vastgesteld. Op basis van de uitkomsten van
het Newae onderzoek en in samenhang met het
accommodatiebeleid wordt het accommodatieplan
geschreven. In dit accommodatieplan staat
beschreven welke accommodaties in exploitatie
blijven of worden afgestoten. Na vaststelling van
het accommodatieplan en het MJOP worden de in
exploitatie blijvende accommodaties onderhouden
conform de MJOP.

Onderzoeken van mogelijke samenwerking binnen
Walcheren

7. Lokale omroep

Lokale omroep Walcheren heeft voor periode van 5 jaar vanaf 2017 weer zendvergunning ontvangen.
Bekostiging van omroep wordt gecontinueerd.

Prestatie Status Toelichting

Het financieel ondersteunen van Walcheren FM,
waardoor deze zender kan blijven uitzenden. In 2016
wordt een voorstel voorbereid over het al dan niet
voorzetten van deze ondersteuning.
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8. Archeologie

Prestatie Status Toelichting

Adviezen vanuit wettelijke plicht en vanuit
gemeentelijk belang en onafhankelijk van de
provincie

Regievoering en budgetbewaking

Verkennende onderzoeken

Informatieverstrekking aan burgers

9. Monumenten

Prestatie Status Toelichting

Beleidsplan monumenten en erfgoed Is doorgeschoven naar 2017.
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WAT HEEFT HET GEKOST?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting inclusief begrotingswijziging) en werkelijke
(rekening) lasten en baten opgenomen.

Exploitatie (bedragen * € 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil tussen
begroting en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

De Culturele stad 8.692 1.234 7.458 8.758 1.229 7.529 -71

In het hoofdstuk 4.9 Toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt op productniveau een
toelichting gegeven op het resultaat per programma.
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INVESTERINGEN

In het onderstaande overzicht staan de onderhanden kredieten. Evenals vorig jaar staan de begrote en
werkelijke uitgaven.
Naar verwachting zijn de restanten op de kredieten voldoende om de investeringen uit te voeren. Wanneer
dit niet het geval is of wanneer er sprake is van een inkomst, dan wordt dit toegelicht (zie laatste 2
kolommen).
Kredieten die in deze jaarrekening worden afgesloten staan in kolom 5 vermeld.

Omschrijving (bedragen in
€ 1.000) Begroot Werkelijk Restant Afgesloten Toelichting

Over-
schrijding

Inkomst

Archeologie Groote Markt* - - -

Restauratie Oostbeer 150 221 -71 1

Toren Strandpost 65 - 65

Restauratie Dokje van Perry Sk - 3.623 -3.623 2

215 3.844 -3.629

* bijdrage derde gelijk aan
kosten

Toelichting

1. Voor de restauratie van het rijksmonument de Oostbeer is bij de Provincie subsidie aangevraagd. De
subsidie bedraagt maximaal € 344.211. De Provincie heeft in 2016 75% (€ 258.160) van deze subsidie als
voorschot uitbetaald.

2. Dit betreft investeringen uit hoofde van de ontvlechting van de grondexploitaties bij de 2e herziening
grondexploitaties 2016.

RESERVES EN VOORZIENINGEN

In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen
weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft
plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims. 

Reserves / voorzieningen Stand per 1/1 Dotatie Onttrekking Stand per 31/12 Claimbedrag

(bedragen x € 1.000)

Voorziening onderhoud
Muzeeum

171 - 5
166

166

Progr. De Culturele stad 171 - 5 166 166

De mutaties van de reserves en voorzieningen worden in hoofdstuk 4.6 Toelichting op de balans (onderdeel
bestemmingsreserves en voorzieningen) toegelicht. De mutaties op de reserves zijn incidenteel.
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WAT WILDEN WE BEREIKEN?

Het toeristische karakter van Vlissingen, Stad aan Zee moet nog meer worden benut. Door de komst van
eigen inwoners, regionale bezoekers en toeristen van buiten Zeeland naar de aantrekkelijke toeristische
locaties, de winkel- en horecagebieden en evenementen in Vlissingen, profiteren met name de branches
horeca, cultuur en detailhandel van de bij deze bezoeken behorende bestedingen. Op het gebied van
toerisme zet Vlissingen verder in op het ontwikkelen van een hoogwaardig en concurrerend toeristisch
aanbod, op het stimuleren van initiatieven voor verblijfs- en dagtoerisme, en op het stimuleren van
seizoensverlenging.

Vlissingen geniet verder bekendheid als maritieme stad. Zo behoren we tot het derde havengebied en tot
de tweede loodsenregio van Nederland. Binnen onze gemeentegrenzen bevinden zich verder de derde
vismijn van Nederland, een vestiging van de Koninklijke Marine en internationaal bekende bouwers
van marineschepen en megajachten. Om dit verder uit te bouwen, zet Vlissingen in op de volgende
doelstellingen, voor de jaren 2014 tot en met 2016.

■ Vergroten van de bekendheid van Vlissingen als maritieme stad;
■ Vergroten van de maritieme bedrijvigheid en werkgelegenheid;
■ Groei van het aantal passagiers via het water (via watersport, dagvaarten en cruises).

Vlissingen zet verder in op het behouden en creëren van werkgelegenheid in de overige sectoren door
nieuwe economische dragers, het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, overheid en
bedrijfsleven en een beter en duidelijker ondernemingsklimaat voor haar bedrijven. Minder regels voor
bedrijven, meer communicatie met bedrijven en meer samenwerking.
In dit programma is er verder aandacht voor duurzaamheid.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

1. Straatmarkt

Prestatie Status Toelichting

Kostendekkend maken van de markt

2. Economische ontwikkeling

Binnenstad
Het is drukker aan het ondernemersloket met vestigingen in de binnenstad. Met name in de horeca. Met
korte lijnen en ondernemersvriendelijke advisering begeleiden we ondernemers bij het opstarten van hun
bedrijfsvestiging.
De detailhandel lijdt nog onder de landelijke dynamiek in deze branche en de concurrerende
internetverkoop. De leegstand is niet afgenomen, ondanks inspanningen van VOC, gemeente en
vastgoedeigenaren.
De nieuwe locatie voor de weekmarkt functioneert goed en zorgt op vrijdag voor drukte in het gehele
winkelgebied. Met evenementen blijven we mensen trekken naar de stad. En de VOC kan met de BIZ-
gelden blijven investeren in sfeer, promotie en samenwerking tussen ondernemers en gemeente.

Bedrijventerreinen
Na jaren van crisis komt ook de Vlissingse economie weer op gang. Veel bedrijven benaderen de
gemeente met plannen voor uitbreiding en vestiging. In 2016 heeft dat nog niet tot het gewenste aantal
grondtransacties geleid. Uitwerking van de plannen, financiering, vergunningverlening, etc. zorgen
ervoor dat de daadwerkelijke realisering van een groot deel van de initiatieven pas in 2017 plaatsvindt
en zichtbaar wordt. Ook op de bedrijventerreinen waarvan de grondexploitaties zijn afgesloten, Vrijburg
en Baskensburg, zijn positieve ontwikkelingen gaande. Lege panden krijgen een nieuwe bestemming en
ondernemers investeren in hun bestaande bedrijfsobjecten. Vanuit het ondernemersloket worden alle
ondernemersinitiatieven zoveel mogelijk op maat begeleid en gefaciliteerd.
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Kenniswerf
De Kenniswerf ontwikkelt zich steeds meer tot een aantrekkelijke omgeving om in te ondernemen, te
werken, te leren en waar mogelijk te wonen. Samenwerking tussen de 3 'O's (ondernemers, onderwijs en
overheid) staat er centraal. Dragend initiatief voor de ontwikkeling is de Stichting Kenniswerf Zeeland/
DOK41. Als gemeente participeren we in deze stichting en ondersteunen we de projecten vanuit onze
gemeentelijke rol. De stichting heeft in 2016 verdere uitvoering gegeven aan een aantal economische
projecten.

Het onderwijs is een belangrijke motor voor economische ontwikkeling in Vlissingen en Zeeland. In
de verantwoording met betrekking tot onderwijs in Programma 3, De Lerende Stad wordt hierop nader
ingegaan.

Maritieme nota
Vlissingen is een maritieme stad in hart en nieren, aldus het DNA-boek van de gemeente. Onder de noemer
maritiem vallen diverse sectoren, met inzet daarbij van ondernemers, onderwijs en overheden (3 O's).
Een aantal daarvan zorgt voor veel werkgelegenheid en toegevoegde waarde binnen de gemeentegrenzen.
Voorbeelden daarvan zijn de zeehavens van Vlissingen-Oost, de scheepsbouw en offshore wind. Bij
elkaar opgeteld dragen ze zorg voor meer dan 50 procent van de totale werkgelegenheid in Vlissingen.
Clustervorming is een aspect waaraan steeds meer aandacht wordt besteed. Zeeland Seaports heeft dat als
doel aangegeven in haar strategische masterplan 2015 - 2022 "Winning combinations". In 2016 heeft de
GR Zeeland Seaports dat plan vastgesteld. Clustervorming is iets dat ook in de offshore wind in 2016 meer
zichtbaar is geworden. Onder de noemer "Energy Port Zeeland" zijn bedrijven, onderwijs en overheden met
elkaar in contact gebracht om nieuwe initiatieven op het gebied van offshore wind, bijvoorbeeld de bouw
van de windparken Borssele I tot en met IV, te ondersteunen. De inzet op offshore wind heeft ook geleid
tot een toegenomen interesse van nieuwe bedrijven, met nieuwe werkgelegenheid, om zich in Vlissingen te
vestigen.

Prestatie Status Toelichting

Structureel overleg met VOC (over binnenstad) en
VBC (bedrijventerreinen)

Beknopte binnenstadsvisie samenstellen Door andere prioriteiten doorgeschoven naar 2017.
Inmiddels start project in voorbereiding.

Bestaand economisch beleid uitvoeren en evalueren
(maritiem, detailhandel, horeca, bedrijventerreinen,
evenementen, parkeren)

Actieplan acquisitie, promotie en relatiebeheer
opstellen

Door andere prioriteiten doorgeschoven naar 2017.
Dit actieplan is een vervolg op de strategische visie
Vlissingen (die ook in 2017 wordt opgesteld).

Faciliteren van ondernemers, onderwijs en
overheden om de verdere vorming van een hotspot
maritime maintenance
& construction mogelijk te maken

Onder de noemer Energy Port Zeeland is
een cluster aan het ontstaan van bedrijven,
onderwijsinstellingen en overheden. Dit cluster
richt zich specifiek op offshore wind activiteiten
(construction & maintenance).

Ondernemersloket verder uitbouwen

Maatregelen Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum
Vlissingen uitvoeren; idem voor wat betreft de
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Prestatie Status Toelichting
bedrijventerreinen

BIZ Baskensburg faciliteren Met de opmerking dat de draagvlakmeting niet
positief is verlopen. Dit betekent dat er geen BIZ kan
worden ingevoerd.

Mercuriusweg herinrichten Vanwege langer BIZ-traject Baskensburg en
uiteindelijk niet doorgaan van de BIZ doorgeschoven
naar 2017.

Verkoop van gronden op de bedrijventerreinen
Kenniswerf, Binnenhaven, Souburg I en Poortersweg

Verkopen blijven achter bij de planning.

Aanleg van nieuwe infrastructuur op bedrijventerrein
Souburg II

Wel mee begonnen, maar de voortgang van de
werkzaamheden loopt achter bij de planning.

Opstellen en vaststellen nieuw bestemmingsplan
voor de Buitenhaven

In overleg met Zeeland Seaports (mede-
initiatiefnemer) doorgeschoven naar 2017.

Opstellen en vaststellen geactualiseerde
bedrijventerreinprogrammering voor Walcheren

In mei 2017 hebben de drie Walcherse gemeenten
en de provincie Zeeland overeenstemming bereikt
over het Bedrijventerreinprogramma Walcheren
2017-2021.

Participeren in (bedrijven)netwerken die bevorderlijk
zijn voor de economische ontwikkeling van
Vlissingen

3. Vismijn

Prestatie Status Toelichting

Private initiatieven om visserij als toeristisch
en recreatief product te ontwikkelen worden
gestimuleerd

Er hebben zich niet veel concrete initiatieven
aangediend. In de 2e Binnenhaven wordt wel
een aantal ontwikkelingen in de sportvisserij
gefaciliteerd.

Plan van aanpak voor de herontwikkeling van de
landtong

Middels uitvoering Visie Binnenhavens wordt
hieraan uitvoering gegeven. Dit heeft inmiddels
geleid tot diverse nieuwe bedrijfsvestigingen.

Aaandeelhoudersstrategie voor Holding Zeeuwse
Visveilingen N.V.

Het initiatief hiervoor ligt bij de Raad van
Commissarissen van Holding Zeeuwse Visveilingen
BV. Verwacht wordt dat hiermee in 2017 een start
wordt gemaakt.
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4. Bevordering toerisme

Prestatie Status Toelichting

Promotieplan toerisme uitvoeren

Actualiseren van de beleidsnota toerisme 2011-2015 Werkzaamheden zijn door prioriteit andere taken
op toerisme, recreatie, cultuurombuigingen
doorgeschoven naar 2017

Ondersteuning van duurzame economische
initiatieven op het gebied van toerisme

5. Transacties onroerende goederen

Prestatie Status Toelichting

Doen van de benodigde grondaankopen om een
aantal belangrijke economische ontwikkelingen
mogelijk te maken.

Aankopen waren niet nodig.

6. Stranden

Prestatie Status Toelichting

Behouden Blauwe Vlag

Veiligheidsniveau handhaven

Top 20-ranking/ schoonste strand

Herijking strandbeleid en optimalisatie strandbeheer
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WAT HEEFT HET GEKOST?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting inclusief begrotingswijziging) en werkelijke
(rekening) lasten en baten opgenomen.

Exploitatie (bedragen * € 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil tussen
begroting en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Toerisme en economie 2.389 882 1.507 2.186 808 1.378 129

In het hoofdstuk 4.9 Toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt op productniveau een
toelichting gegeven op het resultaat per programma.

INVESTERINGEN

In het onderstaande overzicht staan de onderhanden kredieten. Evenals vorig jaar staan de begrote en
werkelijke uitgaven.
Naar verwachting zijn de restanten op de kredieten voldoende om de investeringen uit te voeren. Wanneer
dit niet het geval is of wanneer er sprake is van een inkomst, dan wordt dit toegelicht (zie laatste 2
kolommen).
Kredieten die in deze jaarrekening worden afgesloten staan in kolom 5 vermeld.

Omschrijving (bedragen in € 1.000) Begroot Werkelijk Restant Afgesloten Toelichting

Over-
schrijding

Inkomst

Containers strand 15 2 13 Afgesloten in
2016

1

Verplaatsing weekmarkt fase 1 78 122 -44 2

Verplaatsing weekmarkt fase 2 78 - 78

Erfpachtgrond Jachthavenweg - - -

171 124 47

Toelichting:

1. In het kader van de taakstelling op het product Strand en de verwachte ontwikkellingen worden er
alleen noodzakelijke investeringen gedaan.

2. Het krediet voor het verplaatsen van de weekmarkt is in twee fasen opgedeeld. De overschrijding op fase
1 wordt gedekt door het budget van fase 2. Per saldo is er geen overschrijding op dit krediet.

RESERVES EN VOORZIENINGEN

In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen
weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft
plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims. 



3. JAARVERSLAG 2016
TOERISME EN ECONOMIE

65

Reserves / voorzieningen Stand per 1/1 Dotatie Onttrekking Stand per 31/12 Claimbedrag

(bedragen x € 1.000)

Reserve aanleg cruisekade 200 - 200 -

Progr. Toerisme en economie 200 - 200 - -

De mutaties van de reserves en voorzieningen worden in hoofdstuk 4.6 Toelichting op de balans (onderdeel
bestemmingsreserves en voorzieningen) toegelicht.

In het kader van het art. 12 traject is in het verslagjaar de reserve aanleg cruisekade vrij gevallen ten gunste
van de algemene reserve.
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WAT WILDEN WE BEREIKEN?

Wij communiceren op een heldere en eenduidige wijze over het gemeentelijk beleid en maken onze
dienstverlening transparant en toegankelijk voor onze inwoners en specifieke doelgroepen. Hiermee beogen
we sterke betrokkenheid van de burgers.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

1. Bestuursondersteuning

Bestuursondersteuning
De bestuursondersteuning van het college draagt zorg voor de voortgang van het bestuurlijk
besluitvormingsproces door onder meer een goede voorbereiding en de coördinatie van de stroom
(vergader)stukken van de bestuursorganen. Ook wordt het bestuur gefaciliteerd zodat de bestuursleden
optimaal kunnen functioneren. De inhoudelijke samenwerking tussen college en organisatie is geborgd via
o.m. de stafoverleggen.

Externe communicatie
Uitgangspunt van het communicatiebeleid is een tijdige, open en duidelijke communicatie met burgers
en belanghebbenden. De gemeente vindt het belangrijk om mensen mee te nemen in de ontwikkelingen.
In onze communicatie houden we rekening met de doelgroep en gebruiken we altijd heldere taal.
Communicatie vormt een belangrijke schakel met burgers en belanghebbenden ter vergroting van
betrokkenheid en het creëren van draagvlak. De communicatiemiddelen en -acties die we hiervoor hebben
ingezet zijn: een goed toegankelijke en actuele gemeentelijke website, social media (Twitter, Facebook),
de wekelijkse persbijeenkomst, de wekelijkse rubriek 'Blauw Geruite Kiel', informatiebijeenkomsten
etc. Proactief communiceren staat hoog in het vaandel evenals een duidelijke en samenhangende
communicatie. De wekelijkse persbijeenkomsten voorzien duidelijk in een behoefte.

Omdat de gemeentelijke publicaties digitaal gepubliceerd worden is de Blauw Geruite Kiel (de gemeentelijke
pagina in huis- aan huis blad De Bode) beperkt van omvang. Naast een column voor bestuur en raad
worden er vaak enkele aankondigingen gedaan en een actualiteit. Meer informatie staat op de website.
Ook verwijzen we er naar op social media. Door communicatiemiddelen te koppelen versterken we de
boodschap.

Stadspromotie
In 2016 is de stadspromotie op basis van de identiteit van de gemeente Vlissingen niet verder uitgebouwd.
Het DNA is wel gebruikt, maar specifiek op citymarketing is in 2016 geen inzet gepleegd.

Prestatie Status Toelichting

Coördinatie/voorbereiden van de stroom
(vergader)stukken van de bestuursorganen

Burgers en belanghebbenden informeren over wat de
gemeentelijke organisatie doet en waarom

(Pro)actief de pers bedienen en de relatie met de pers
versterken

Social media een juiste plek geven in
communicatiemiddelenmix om zoveel mogelijk
inwoners te bereiken.

Verder uitdragen en inzetten Vlissings DNA In 2016 is stadspromotie op basis van het DNA-
concept niet verder uitgebouwd. Het DNA is door
de gemeente zelf wel ingezet om Vlissingen te
profileren. De informatiepagina van de gemeente,
de Blauw Geruite Kiel, is bijvoorbeeld opnieuw
vormgegeven volgens het DNA-concept. Dit jaar is
ook de nieuwe vormgeving van de website gestart,
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Prestatie Status Toelichting
alle onderdelen worden ‘gegoten’ in de huisstijl
gecombineerd met het DNA. Het promotiemateriaal
voor het Scheldekwartier is ontworpen met een
knipoog naar het DNA-concept
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2. Bestuurlijke samenwerking
Vlissingen voert een actief beleid/lobby op de voor de gemeente belangrijke strategische onderwerpen.
Hiertoe is gewerkt aan het bestendigen en versterken van het bestuurlijke en ambtelijke netwerk regionaal,
provinciaal, nationaal en Europees. Dit is een continu proces. De gezamenlijke Zeeuwse belangen worden
vertolkt in Den Haag en Brussel in samenwerking met de andere 12 Zeeuwse gemeenten, de Provincie
Zeeland en het Waterschap. Op Zeeuwse schaal werkt Vlissingen samen binnen het verband van de
Vereniging van Zeeuwse Gemeenten.

Nadrukkelijk is er ook aandacht voor de buurgemeente Middelburg. De banden binnen het stedennetwerk
Z4 Vlissingen, Middelburg, Terneuzen en Goes worden gecontinueerd. Ook neemt Vlissingen deel aan de
Tafel van 15 waar de conclusies van de commissie structuurversterking Zeeland (cie. Balkenende) en de
proeftuin Maak Verschil belangrijke gespreksonderwerpen zijn.

Vlissingen heeft een stedenband met Ambon. In 2016 is deze stedenband gecontinueerd via de Stichting
Samenwerking Vlissingen – Ambon.

Prestatie Status Toelichting

Versterking bestuurlijke en ambtelijk netwerk

Continueering samenwerking op Zeeuwse schaal
binnen de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, de
Z4 en deelname aan de tafel van 15

Continuering stedenband met Ambon

3. Basisregistratie Personen

Prestatie Status Toelichting

Invoeren van de E-suite Technische invoering is gerealiseerd. De in
gebruikname zal gefaseerd vanaf 2017 plaatsvinden.

Houden van een klant- tevredenheidmeting

Aansluiten bij onderzoeken naar de waardering van
de dienstverlening voor burger en ondernemer van
de VNG "Waar staat je gemeente"

De Burgerpeiling en Ondernemerspeiling is
uitgevoerd eind 2016. De resultaten hiervan komen
in de loop van 2017 beschikbaar.

Invoeren va het dashboardsysteem "Dienstverlening"
van de NVVB

Vaststellen van een organisatiebrede visie op
dienstverlening

4. Verkiezingen

Prestatie Status Toelichting

Organisatie verkiezingen in overeenstemming met
wet- en regelgeving
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5. Gemeenteraad

Prestatie Status Toelichting

Het VIP project van de raad, waarbij burgers van
de gemeente Vlissingen worden uitgenodigd voor
een raadsvergadering, wordt minimaal 5x per jaar
gekoppeld aan de Besluitenraad

Afgesproken is het VIP project in 2017 op te pakken.
In 2016 zijn er geen VIP's uitgenodigd.

Het organiseren van diverse informatiebijeenkomsten
met een open karakter waaraan verschillende
staksholders kunnen deelnemen

Door de hoge werkdruk bij zowel gemeenteraad als
griffie zijn er geen bijeenkomsten geweest.

Scholen worden actief uitgenodigd voor een
werkbezoek aan het Huis van de Lokale Democratie

Van het inspreekrecht tijdens een raadsvergadering
wordt minimaal 20x gebruik gemaakt.

6. Bestuurondersteuning Gemeenteraad

Prestatie Status Toelichting

Het optimaal bijhouden van het
raadsinformatiesysteem op internet waarbij openbare
vergaderingen en bijeenkomsten minimaal een week
van tevoren raadpleegbaar zijn.
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WAT HEEFT HET GEKOST?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting inclusief begrotingswijziging) en werkelijke
(rekening) lasten en baten opgenomen.

Exploitatie (bedragen * € 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil tussen
begroting en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Bestuur 11.076 742 10.334 5.562 1.117 4.445 5.889

In het hoofdstuk 4.9 Toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt op productniveau een
toelichting gegeven op het resultaat per programma.

INVESTERINGEN

Dit programma bevat geen investeringen.

RESERVES EN VOORZIENINGEN

In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen
weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft
plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims. 

Reserves / voorzieningen Stand per 1/1 Dotatie Onttrekking Stand per 31/12 Claimbedrag

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve -32.991 660 96.726 -129.057

Totaal Reserves -32.991 660 96.726 -129.057

Voorziening pensioenbijdragen
wethouders

3.292 699 142
3.849

3.849

Voorziening wachtgeld oud-bestuurders 605 - 242 363 363

Voorziening spaarverlof 45 - -2 47 47

Totaal Voorzieningen 3.942 699 382 4.259 4.259

Progr. Bestuur -29.049 1.359 97.108 -124.798 4.259

De mutaties van de reserves en voorzieningen worden in hoofdstuk 4.6 Toelichting op de balans (onderdeel
bestemmingsreserves en voorzieningen) toegelicht. De mutaties op de reserves zijn incidenteel.
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WAT HEEFT HET GEKOST?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting inclusief begrotingswijziging) en werkelijke
(rekening) lasten en baten opgenomen.

Exploitatie (bedragen * € 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil tussen
begroting en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Algemene dekkingsmiddelen 3.798 141.713 -137.915 2.257 142.229 -139.972 2.057

In het hoofdstuk 4.9 Toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt op productniveau een
toelichting gegeven op het resultaat per programma.

INVESTERINGEN

In het onderstaande overzicht staan de onderhanden kredieten. Evenals vorig jaar staan de begrote en
werkelijke uitgaven.
Naar verwachting zijn de restanten op de kredieten voldoende om de investeringen uit te voeren. Wanneer
dit niet het geval is of wanneer er sprake is van een inkomst, dan wordt dit toegelicht (zie laatste 2
kolommen).
Kredieten die in deze jaarrekening worden afgesloten staan in kolom 5 vermeld.

In onderstaand schema zijn de kredieten opgenomen welke niet behoren tot de programma 1 tot en met
11. In de begroting zijn deze opgenomen onder de interne kostenplaatsen.

Omschrijving (bedragen in € 1.000) Begroot Werkelijk Restant Afgesloten Toelichting

Over-
schrijding

Inkomst

Andere Overheid 220 209 11 Afgesloten in
2016

Website Vlissingen.nl 100 86 14

Zonnepanelen stadhuis 45 36 9

Financieel pakket Coda 100 101 -1 Afgesloten in
2016

1

Veegmachine (ravo) 155 154 1 Afgesloten in
2016

Mobiele reiniger 30 31 -1 Afgesloten in
2016

2

Kraan voor afvalinzamelvoertuig 26 9 17 Afgesloten in
2016

3 ja

Kleine vrachtauto SOR 65 - 65

741 626 115

Toelichting:

1. Er is sprake van een marginale overschrijding.
2. Er is sprake van een marginale onderschrijding.
3. Het voordelige resultaat is een gevolg van de verkoop van een veegmachine.
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RESERVES EN VOORZIENINGEN

Dit onderdeel bevat geen reserves en voorzieningen.
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Deze paragraaf bevat nadere informatie over de gemeentelijke heffingen met betrekking tot het
belastingjaar 2016. De gemeente Vlissingen kende in 2016 de volgende heffingen:

1. Onroerende zaakbelastingen (OZB)
2. Woonforensenbelasting
3. Toeristenbelasting
4. Hondenbelasting
5. Precariobelasting
6. Afvalstoffenheffing
7. Rioolheffingen
8. Parkeerheffingen
9. Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
10. Overige rechten zoals Leges, havengelden,marktgelden en lijkbezorgingsrechten

De opbrengst van de eerste vijf belastingen vormt een deel van de algemene dekkingsmiddelen. De
opbrengst van respectievelijk de afvalstoffenheffing, rioolheffingen, de begraafrechten en parkeerheffingen
dient om de kosten te dekken voor:

■ het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval;
■ de gemeentelijke riolering;
■ de gemeentelijke begraafplaatsen;
■ de parkeergarage en de maaiveldparkeerplaatsen.

Alle heffingen, met uitzondering van de leges, zijn door middel van verordeningen vastgesteld door de
gemeenteraad. Het college is bevoegd de legesverordening vast te stellen.

Indexering en tariefverhoging

Alle gemeentelijke belastingen zijn minimaal verhoogd met het indexeringspercentage dat gelijk is aan
de  consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. Voor 2016 is uitgegaan van een indexpercentage van 0 %,
met uitzondering van de toeristenbelasting en de rioolheffingen. Voor de toeristenbelasting is het tarief
verhoogd met € 0,15 p.p.p.n. De tarieven voor de rioolheffingen zijn conform de financiële onderbouwing
van het VGRP gestegen met 10% in 2016. De lijkbezorgingsrechten zijn extra verhoogd met 5% i.v.m. het
verhogen van de kostendekking.

Kwijtscheldingsbeleid

Kwijtschelding wordt verleend op basis van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De berekening
van de kosten van bestaan is vastgesteld op 100% van de bijstandsnorm.
Voor het bepalen van de kwijtschelding zijn de Zeeuwse gemeenten een samenwerkingsverband aangegaan
met SABEWA Zeeland.
Hierdoor hoeven de burgers maar 1 keer een aanvraagformulier in te dienen om in aanmerking te komen
voor kwijtschelding van zowel de waterschapslasten en de gemeentelijke belastingen die in de regeling zijn
betrokken. In 2016 is voor € 667.368 aan kwijtschelding verleend.
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Positie op de lokale lastenladder

Hieronder is het overzicht belastingdruk COELO Atlas lokale lasten 2016 opgenomen.
Dit betreft een 3 persoons huishouden, 250 m3 waterverbruik en de gemiddelde WOZ waarde.
Dit dit landelijke overzicht van de Rijksuniversiteit van Groningen wordt het volgende vergelijkend
overzicht gegeven:

COELO Atlas lokale lasten 2016

Gemeenten OZB eig.
WOZ

waarde
OZB AFV RIOG RIOE TOTAAL

€ € € € € €

Goes 0,1402% 187.500 263 251 50 50 614

Middelburg 0,1173% 162.500 191 287 49 132 659

Veere 0,1013% 262.500 266 236 105 55 662

Noord Beveland 0,1323% 187.500 248 249 183 680

Terneuzen 0,1514% 162.500 246 313 148 706

Sluis 0,1157% 187.500 217 280 239 736

Reimerswaal 0,1094% 187.500 205 342 181 54 782

Kapelle 0,1138% 212.500 242 281 260 782

Borsele 0,1293% 212.500 275 318 114 81 788

Hulst 0,1180% 187.500 221 283 287 791

Vlissingen 0,1380% 149.000 206 321 67 208 802

Tholen 0,1142% 187.500 214 302 212 102 830

Schouwen/Duiveland 0,1328% 237.500 315 315 129 203 962

Opbrengsten heffingen

Hieronder volgt het overzicht van de opbrengsten van de diverse heffingen:

Opbrengstheffing (X € 1.000)
Rekening

2015

Begroting
2016 incl.

begr.wijziging
Rekening

2016
Begroting

2017

1. Onroerende zaakbelasting 10.621 10.650 10.675 11.289

2. Woonforensenbelasting 205 276 275 182

3. Toeristenbelasting 273 332 334 325

4. Hondenbelasting 308 302 307 304

5. Precariobelasting 117 115 103 116

6. Afvalstoffenheffing 6.852 6.812 6.917 6.852

7. Rioolheffing 5.895 6.364 6.506 6.910

8. Parkeerheffingen 2.812 2.861 2.756 2.879

9. BIZ(bedrijven investeringszone) 112 120 87 120

1. Onroerende zaakbelasting

Onder de naam “onroerendezaakbelastingen” (OZB) wordt belasting geheven van eigenaren van woningen
en van eigenaren voor de heffing gebruikers van bedrijfspanden en overige gebouwen. De grondslag is
de WOZ-waarde van de onroerende zaak. De WOZ-waarde voor 2016 is bepaald naar waarde peildatum 1
januari 2015. De OZB wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde.

OZB
Percentage

2016
Percentage

2015

Eigenaar woningen 0,1380% 0,1391%

Eigenaar niet-woningen 0,3357% 0,3210%

Gebruiker niet-woningen 0,2666% 0,2549%
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2. Woonforensenbelasting

De woonforensenbelasting wordt geheven van personen die niet binnen de gemeente Vlissingen wonen
maar wel een woning voor zichzelf of hun gezin beschikbaar houden. De heffing betreft een vast bedrag per
woning. Onder de woning moet mede worden verstaan een recreatiewoning. Het tarief per woning is gelijk
gebleven ten opzichte van 2015:

Woonforensenbelasting in € Tarief 2016 Tarief 2015

Per woning 848,44 848,44

3. Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven voor het houden van nachtverblijf (tegen vergoeding) binnen de
gemeente door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
zijn ingeschreven. Het tarief per overnachting is ten opzichte van 2015 gestegen met € 0,15 p.p.p.n.:

Toeristenbelasting in € Tarief 2016 Tarief 2015

Per persoon per overnachting 1,45 1,3

4. Hondenbelasting

Elke Vlissingse houder van een of meer honden is hondenbelasting verschuldigd. Op basis van aangifte
wordt de houder aangeslagen. Voor de eerste hond wordt een basisbedrag in rekening gebracht. Voor elke
tweede en volgende hond geldt het dubbele tarief. De tarieven zijn ten opzichte van 2015 gelijk gebleven:

Hondenbelasting in € Tarief 2016 Tarief 2015

Tarief 1e hond 88,23 88,23

Tarief 2e en volgende hond 176,46 176,46

kennel 321,44 321,44

5. Precariobelasting

Wanneer een burger, bedrijf of instelling gemeentegrond in gebruik wil nemen voor bijvoorbeeld
reclameborden of –uitingen, uitstallingen en containers op de openbare grond van de gemeente, dan moet
er bij de gemeente een vergunning worden aangevraagd. Voor het gebruik moet huur of precario worden
betaald.

6. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten van het ophalen en verwerken van huishoudelijk
en tuinafval. Iedere gebruiker van een woning binnen de gemeente wordt aangeslagen met een gelijk tarief.
Het wel of niet gebruikmaken van een vuilophaaldienst is voor de belastingheffing niet relevant. De totale
begrote opbrengst mag de totale begrote lasten niet overschrijden. Het tarief is ten opzichte van 2015 gelijk
gebleven.

Afvalstoffenheffing in € Tarief 2016 Tarief 2015

Tarief per huishouden 321,19 321,19
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7. Rioolheffing

Rioolheffing wordt in rekening gebracht ter dekking van de kosten van de gemeentelijke riolering.
Iedere gebruiker van een woning, bedrijfspand of gebouw met een directe of indirecte aansluiting op
de gemeentelijke riolering wordt aangeslagen tegen een tarief dat afhankelijk is van het waterverbruik.
Alleen bij hemelwater wordt het tarief van de eerste verbruiksklasse (tot 400 m3) in rekening gebracht. De
eigenaar van een onroerende zaak betalen eveneens een rioolheffing. De totale begrote opbrengst mag de
totale begrote lasten niet overschrijden. Het tarief is ten opzichte van 2015 verhoogd met 10% conform de
financiële onderbouwing van het VGRP.

Rioolheffing in € Tarief 2016 Tarief 2015

Eigenarentarief 208,00 189,09

Gebruikerstarief

0-400 m3 67,11 61,01

401-1.000 m3 366,63 333,3

1.001-2.000 m3 656,07 596,43

2.001-3.000 m3 945,41 859,46

3.001-4.000 m3 1.234,97 1.122,70

boven 4.000 m3 per 100 m3 35,71 32,46

8. Parkeerbelasting

Onder de naam ‘Parkeerbelastingen’ worden de volgende belastingen geheven:

■ een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij de belastingverordening dan wel
krachtens de belastingverordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats,
tijdstip en wijze

■ dan wel in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze;
■ een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een

voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Het product parkeren wordt als een bedrijfsmatige activiteit geëxploiteerd, ofwel alle lasten dienen uit de
opbrengsten te worden gedekt.

9. Bedrijveninvesteringszone

In samenwerking met de vertegenwoordigers van de winkeliers en horecaondernemers in de binnenstad
verenigd in de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) is er voor een deel van de binnenstad een
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld vanaf 2012. Elk jaar wordt hiervoor een belasting geheven.
De gerealiseerde opbrengst wordt doorgesluisd naar de VOC. Degenen die dit fonds beheren,
zijnde de vertegenwoordigers van de ondernemers zelf, bepalen hoe en waaraan het geld
wordt uitgegeven. Elk jaar wordt er een activiteitenplan en een begroting opgesteld en in dat jaar ook
uitgevoerd.
Hierover wordt ook jaarlijks een verantwoording aan de gemeente voorgelegd.
Vanaf 2016 is een nieuwe verordening BIZ gerealiseerd voor de binnenstad.

10. Begraafrechten

Voor het begraven en huren van een graf enz. is een vergoeding in de vorm van rechten gevraagd.

11. Marktgelden

Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt is een vergoeding in de vorm van marktgelden
geheven.
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12. Leges

Voor het verstrekken van een vergunning of document is een vergoeding in de vorm van leges gevraagd.

13. Havengelden

Havengelden worden geheven voor het innemen van openbare gemeentewateren en voor de
beschikbaarstelling van gemeentelijke voorzieningen (kade).

14. Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van
het landelijke gemiddelde.

Voor Vlissingen is de belalstingcapaciteit als volgt:

Kengetallen belastingcapaciteit 2016

A OZB lasten voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde:

gem. WOZ waarde € 149.000 0,1380% 206

B Rioolheffing voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde

Rioolheffing eigendom € 208,00

gebruik € 67,11 275

C Afvalstoffenheffing voor een gezin 321

D Heffingskorting -

E Totale woonlasten voor gezin bij een gemiddelde WOZ waarde 802

F
Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin bij een gemiddelde WOZ
waarde

716

gemeentelijke belasting capaciteit E/F * 100% 112,00%
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RISICO'S

Risicomanagement en beleid

Het beleid dat de gemeente Vlissingen voert ten aanzien van risicomanagement is vastgelegd in de
nota weerstandsvermogen en risicomanagement. In deze nota is de werkwijze vastgelegd en zijn de
uitgangspunten bepaald ten aanzien van risicomanagement. De gemeente is verplicht zowel in de
programmabegroting als in de programmarekening de risico’s te vermelden die de financiële positie van de
gemeente kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de programmabegroting, de bestuursrapportage en
jaarrekening dient een zo goed mogelijk beeld van kwantificeerbare risico’s aanwezig te zijn.

Werkwijze 

Risicomanagement is een continue proces. Bij ieder besluit worden risico's afgewogen. Bij grote projecten
worden mogelijke risico's afgewogen in relatie tot het risicoprofiel van de gemeente en expliciet vastgelegd.
Meerdere keren per jaar worden alle risico's binnen de gemeente geactualiseerd. Op basis van deze
actualisatie ontstaat er een risico top 10 per afdeling en hieruit ontstaat weer een risico top 10 voor de
gemeente. De risico top 10 van de afdelingen worden periodiek binnen de afdeling besproken en waar
nodig worden verdere beheersmaatregelen getroffen om de risico's zoveel mogelijke te beperken. De raad,
het college en het management team worden geïnformeerd over de top 10 risico's van de gemeente.
Gedachte hierachter is dat de risico top 10 van de gemeente goed is voor ongeveer 80% van risicobedrag.

Voorwaarden in een continue proces 

Risicomanagement heeft op het niveau van de raad, het college en het management team een structurele
plek binnen de planning- en controlcyclus. Voor de raad betekent dit dat bij zowel de begroting als bij
de jaarrekening gerapporteerd wordt hoe de risico’s zich ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot de
ontwikkeling van de weerstandscapaciteit.
Één van de voorwaarden voor een adequaat risicomanagement is dat bestuurlijke doelstellingen voor
programma’s, strategische projecten en grondexploitaties helder zijn. Verder is het noodzakelijk dat zowel
bestuur als management zich bewust zijn dat risicomanagement onderdeel is van het normaal besturen en
managen van de gemeente. Dit betekent dat het inventariseren van risico’s, het inschatten ervan en het
treffen van maatregelen voortdurend in de praktijk wordt uitgevoerd.

RISICIO-INVENTARISATIE

De risicokaart 

Om meer inzicht te krijgen in de spreiding van de risico’s naar kans van optreden en gevolg, wordt gebruik
gemaakt van de risicokaart, zie hieronder. De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen
risico’s die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Daarmee wordt direct inzichtelijk
hoe de risico’s zijn verdeeld over het groene, oranje en rode gebied.
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Tabel: Risicokaart gemeente Vlissingen 

Een risicoscore in het groene gebied, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie.
Risico’s die in het oranje gebied zitten vragen om aandacht. Ze vormen individueel nog geen reëel gevaar
voor de continuïteit, maar naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een bedreiging gaan vormen.
Voor deze risico’s wordt het dan ook aangeraden niet lang te wachten met het nemen van verdere
beheersmaatregelen.
In de risicokaart wordt duidelijk dat er zich relatief veel risico’s in de groene en oranje zone bevinden,
onder/midden in de risicokaart. Bij beheersing van deze risico’s die veel voorkomen kan op de langere
termijn serieuze bedreigingen ten aanzien van de continuïteit van de bedrijfsvoering worden voorkomen.
Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit, vereist directe aandacht om te voorkomen dat
de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. De gemeente Vlissingen kent een aantal van deze risico’s.

Risico's 

Op basis van het risicoprofiel van de gemeente Vlissingen kan worden bepaald hoeveel geld benodigd
is om alle risico’s te kunnen financieren. Dit wordt ook wel de weerstandscapaciteit genoemd. De
financiële omvang van de risico's wordt berekend op basis van een risicosimulatie (Monte Carlo methode).
Uitgangspunt hierbij is een statistische benadering die er van uit gaat dat nooit alle risico’s zich én tegelijk,
én in hun maximale omvang voordoen.
In totaal zijn er 50 risico’s geïdentificeerd en gekwantificeerd. Op basis van de risicosimulatie is het
financieel risico circa € 3,5 mln. (v.j. € 3,5 mln.).
In de hiernavolgende tabel wordt de top 10 risico’s van de gemeente Vlissingen gerangschikt naar
financiële impact weergegeven. Het percentage geeft de weging van het betreffende risico aan t.o.v. het
totaal aan risico’s. Hieruit is af te leiden dat de top 10 risico’s een weging heeft van ongeveer 90% in het
totaal van de gedefinieerde risico’s.
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Jaarekening
2016

Begroting
2017

Jaarekening
2015

Nr. Nr. Nr. Belangrijkste financiële risico's Invloed

1 1/3/5 4/5/8 Meerjarig tekort sociaal domein 21%

2 2 2 Pand 't Spui wordt voor minder verkocht dan de boekwaarde. 13%

3 - Tegenvallende verkoop van bouwgrond in tijd en/of
opbrengsten majeure projecten Scheldekwartier

13%

4 5 3 Toenemende kosten beheer en onderhoud openbare ruimte 10%

5 4 1 Decentralistie van de jeugdzorg naar de gemeente zonder
toereikende financiële compensatie van het Rijk.

10%

6 10 6 Onvoldoende onderhouden van groenvoorzieningen 4%

7 9 7 Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd 3%

8 10 9 Meer schade aan infrastructuur door weersomstandigheden dan
verwacht

3%

9 - 10 Exploitatietekorten bedrijven sociale werkvoorziening
(onderdeel programma Werk Orionis)

2%

10 - - Minder legesopbrengsten dan geraamd. 2%

Toelichting risico's 2016 ten opzichte van 2015
Zoals hiervoor aangegeven worden de risico's bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening
geactualiseerd. Dit kan leiden tot een andere Top 10. In deze jaarrekening zijn een aantal risico's voor het
Sociaal Domein bij elkaar gevoegd.
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WEERSTANDSCAPACITEIT

Wat is weerstandscapaciteit?

Weerstandscapaciteit wordt gedefinieerd in financiële zin, d.w.z. als het beschikbare weerstandsbedrag dat
wordt aangehouden ter afdekking van financiële verliezen die kunnen optreden, als risico´s zich feitelijk
gaan manifesteren. Het gaat daarbij om verliezen die niet al op een andere manier (bijv. via verzekering of
afzonderlijk getroffen financiële voorziening c.q. reservering) financieel zijn ondervangen.
De weerstandscapaciteit bestaat uit:

■ Vrij besteedbare reserves
■ Onvoorziene uitgaven
■ Onbenutte belastingcapaciteit
■ Stille reserves

Het voorgaande kan als volgt schematisch worden weergegeven:

Vrij besteedbare reserve
Als vrij besteedbare reserve beschouwen wij de algemene reserve en de reserve grondexploitatie.
Bestemmingsreserves zien wij niet als vrijbesteedbaar. Bestemmingsreserves worden ingezet voor het
realiseren van onze doelstellingen. Periodiek wordt onderzocht of de omvang van de bestemmingsreserves
nog juist zijn. Eventueel overbodige bestemmingsreserves vallen vrij ten gunste van de algemene reserve en
worden op die manier vrijbesteedbaar.

Onbenutte belastingcapaciteit
Hieronder wordt verstaan de mogelijkheid die de gemeente heeft om belastingen te verhogen. Bij tarieven
waar kostendekking een rol speelt is van onbenutte belastingcapaciteit sprake voor zover nog geen volledige
kostendekking is gerealiseerd. Aan de hoogte van de belastingen en de overige tarieven is geen bovengrens
gesteld. Aangezien er geen expliciet beleid is en de gemeente Vlissingen in vergelijking met andere zeeuwse
gemeenten gemiddeld hogere belastingen heeft, is in de berekening van de weerstandscapaciteit geen
rekening gehouden met de mogelijkheid van onbenutte belastingcapaciteit.
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Onvoorziene uitgaven
Voor onvoorziene uitgaven is in de begroting jaarlijks een bedrag opgenomen.

Stille reserves
Van stille reserves is sprake wanneer de marktwaarde van bepaalde bezittingen van de gemeente hoger is
dan op de balans opgenomen boekwaarde. De aanwezigheid van dergelijke stille reserves is het gevolg van
het voorschrift dat de boekwaarde van de activa gebaseerd moet zijn op historische kostprijs.

Een stille reserve kan tot de weerstandscapaciteit worden gerekend indien:

■ de bezitting die vrij verhandelbaar zijn
■ de opbrengst bij verkoop uitgaat boven het bedrag dat nodig is om wegvallende inkomsten op te vangen.

Voor de bezittingen die vrij verhandelbaar gaan we uit van een PM bedrag omdat hierover geen
inschattingen zijn te maken. De werkelijke waarde van de gemeentelijke aandelen in de Bank Nederlandse
Gemeenten en Delta N.V. is wellicht hoger dan de nominale waarde (verkrijgingsprijs). Aangezien de
aandelen niet vrij verhandelbaar zijn kan deze meerwaarde (stille reserve) niet worden opgenomen in de
berekening van de weerstandscapaciteit.

Omvang weerstandscapaciteit
De vrijbesteedbare reserves zijn gebaseerd op de omvang van de algemene reserve. In principe wordt ook de
omvang van de reserve grondexploitatie opgenomen echter ultimo het verslagjaar is deze reeds nihil.

WEERSTANDSVERMOGEN

Weerstandsvermogen: koppeling weerstandscapaciteit en financiële risico's 

In het voorgaande is zowel de financiële omvang van de risico's als de beschikbare weerstandscapaciteit
bepaald. De financiële omvang van de risico's kan worden afgezet tegen de beschikbare
weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio weerstandsvermogen.

Ratio Weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Financiële omvang van de risico's.

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve inclusief nog te bestemmen resultaat,
en is zwaar negatief: circa € -148,1 mln. (v.j. € -74,2 mln.).

Voor Vlissingen betekent dit voor

een ratio van € -148,1 mln. /€ 3,5 mln. = 42,3 negatief (v.j. 21,2 negatief)

Beoordeling Weerstandsvermogen 

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van de
hierna opgenomen waarderingstabel die in samenwerking tussen het NAR (Nederlands Adviesbureau
Risicomanagement) en de Universiteit Twente is opgesteld.

Waardering Ratio Betekenis

A >2 Uitstekend

B 1,4 - 2 Ruim voldoende

C 1 - 1,4 Voldoende

D 0,8 - 1 Matig

E 0,6 - 0,8 Onvoldoende

F <0,6 Ruim onvoldoende
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Gegeven de zwaar negatieve ratio betekent dit voor Vlissingen dat het weerstandsvermogen volgens
waarderingstabel ruim onvoldoende is.

Op basis van de gehanteerde methode van kwantificering van de risico's en hetgeen is opgenomen in de
nota weerstandsvermogen en risicomanagement zou de ratio moeten liggen tussen de 0,8 en de 1,4.
De rapportage over het weerstandsvermogen is een momentopname. Nieuwe projecten en economische
ontwikkelingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden.

 

KENGETALLEN

Onderstaand is de beoordeling van de onderlinge verhouding tussen diverse kengetallen in relatie tot
de financiële positie. Deze kengetallen zijn voorgeschreven door de BBV. Als vergelijkend kengetal moet
ook de vergelijking met de begrotingscijfers 2016 worden opgenomen; aangezien bij het opstellen van de
begroting 2016 het kengetal structurele exploitatieruimte niet is berekend, is dit vergelijkende kengetal niet
opgenomen.

Kengetallen
Jaarrekening

2016
begroting

2016
Jaarrekening

2015

1a. Netto schuldquote 111% 119% 110%

1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen

111% 118% 111%

2. Solvabiliteitsratio -79% -5% -37%

3. Grondexploitatie 1% 10%

4. Structurele exploitatieruimte. -0,1% nvt -10,2%

5. Belastingcapaciteit: woonlasten
meerpersoonshuishouden

112% 103% 94%

Enkele kengetallen zijn ten opzichte van 2015 verslechterd en met name op het gebied van de
sovabiliteitsratio. Dit is het gevolg van het waarderen van de grondexploitaties op eindwaarde. De
belastingcapaciteit stijgt vanwege de verhoging van de OZB.

Op basis van de onderlinge verhouding van de kengetallen kan nog steeds geconcludeerd worden dat de
gemeentelijke financiële positie zeer zorgelijk is.

1 a en b. Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van
de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de
exploitatie drukken.

Omdat bij leningen er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald wordt bij de berekening
van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal te berekenen, zowel inclusief als exclusief
de doorgeleende gelden. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in
de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de netto schuldquote
gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien
verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgnomen .

Bij de berekening deze twee kengetallen voor de begroting moet voor de componenten in de linker
kolom een raming worden gemaakt. Voor de raming wordt gebruik gemaakt van het gemiddelde van de
jaarekeningcijfers van de drie voorafgaande jaren.
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2. De solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële
verplichtingen te voldoen.

Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal.
Het eigen vermogen van de gemeente bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de
bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

3. Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De
boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de
verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans
zijn opgenomen.

4. Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om de
eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor
nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het
onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het
saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en
uitgedrukt in een percentage.

5. Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van
het landelijke gemiddelde.

De definitie van het kengetal belastingcapaciteit is:

Woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t (het begrotingsjaar) ten opzichte van het landelijk
gemiddelde in jaar t-1 (het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar) uitgedrukt in een percentage.

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de
totale woonlasten. Het Coelo publiceert ieder jaar deze lasten in de Atlas van de lokale lasten. Onder de
woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde
waarde in die gemeente. Deze cijfers worden voortaan ook in de jaarlijkse meicirculaire bekendgemaakt
zodat de gemeenten tijdig op de hoogte zijn van de hoogte van de lasten die voor de berekening moeten
worden gebruikt.
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De verplichting van de gemeente is het inrichten en onderhouden van de openbare ruimte op een
zodanige manier dat deze zo goed mogelijk op verschillende manieren en veilig bruikbaar is. De bepaling
van het onderhoudsniveau is een autonome bevoegdheid van de gemeenteraad en passend binnen
de veiligheidsnormering (CROW). Ook moet rekening worden gehouden met het oordeel van de
toezichthouder (provincie Zeeland). Mede op basis van een signaal van de provincie Zeeland in het
verleden is de afgelopen jaren gestart met een inhaalslag passend binnen beschikbare budgetten. Voor de
komende jaren is nog steeds een forse onderhoudsopgave nodig op het beheer van het openbaar gebied
en infrastructuur. Deze onderhoudsopgave is geconcretiseerd in de beleidsplannen voor het onderhoud
van wegen, rioleringen, openbare verlichting en voor groenbeheer. In 2016 is planmatig het beheer en
onderhoud aan de kapitaalgoederen uitgevoerd. Soms moeten door inspraaktrajecten of calamiteiten
planningen worden aangepast. Realisatie van de plannen 2016 is uitgevoerd zoals gepland, met een uitloop
voor afronding van werken in 2017.

In de tabellen bij de desbetreffende kapitaalgoederen is een overzicht gegeven van de middelen ten
behoeve van het onderhoud van deze kapitaalgoederen. R = Rekening; B = Begroting. De rekeningcijfers
zijn gebaseerd op de werkelijke cijfers, de begrotingscijfers zijn gebaseerd op de ramingen in de
meerjarenbegroting 2017 - 2020.

Wegenbeheer
Het belang van de verkeersveiligheid en de bruikbaarheid van de openbare ruimte is het uitgangspunt
voor de te maken keuzen voor wegbeheer en de prioritering die gemaakt wordt voor het uitvoeren van het
onderhoud. Om de onderhoudssituatie inzichtelijk te maken vindt er voor de wegen een inventarisatie en
inspectie plaats. De resultaten zijn in het onderhoudsbeheersysteem ingevoerd. Er is achterstand in het
onderhoud van de wegen. Deze achterstand wordt gezien de beschikbare middelen gefaseerd ingelopen.

Vlissingen heeft totaal ca. 2.186.000 m² bestrating te beheren. Dit totaal bestaat uit zowel asfaltverharding
(431.000 m²) als elementen verhardingen (1.755.000 m²). De totale lengte van de rijbanen is ca.175 km.
Globaal bestaat dit uit 50 km asfalt en 125 km elementen verhardingen. Het grootste gedeelte van de wegen
ligt binnen de bebouwde kom. De wegen worden 2-jaarlijks geïnspecteerd. De planning voor onderhoud
wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de resultaten van de inspectie van het voorgaande jaar. Na elke
aanleg of renovatie, herprofilering of herinrichting van wegen, pleinen en straten en nadat het achterstallig
onderhoud is weggewerkt, is structureel goed beheer van de infrastructuur mogelijk. De gebruikte
materialen in diverse ontwerpen en stedenbouwkundige plannen zijn hierop van zeer grote invloed.
In 2016 werd daarom gebruik gemaakt van het ontwikkelde werkhandboek openbare ruimte waarin
voor het materiaalgebruik in de stad vaste criteria zijn ontwikkeld. Dit is nodig bij wegreconstructies,
inrichting en aanpassing in de openbare ruimte en daarmee de integrale bewaking van de duurzaamheid
en de beheerskwaliteit van de wegen, pleinen en straten. Binnen die context is er voor de bewoners in
de wijken en buurten voldoende ruimte voor overleg en afstemming over de feitelijke fysieke inrichting.
Het planmatig aanpakken van het achterstallig onderhoud aan het wegennet is in 2016 voortgezet. Voor
een verantwoord wegbeheer de komende jaren worden de beleidskeuzes in 2017 aan de gemeenteraad
voorgelegd. Daarnaast is een wegenbeleidsplan in concept gereed en aan de toezichthouder ex art.12
voorgelegd.

Onkruidbestrijding
Conform de landelijke wet- en regelgeving m.b.t. onkruidbestrijding vindt er geen chemische
onkruidbestrijding op verharding plaats en wordt er zeer terughoudend gebruik gemaakt van chemische
bestrijdingsmiddelen in het groenonderhoud. In plaats daarvan wordt het onkruid op verharding
verwijderd met alternatieven zoals borstelen, branden en heet watertechniek. De kosten hiervoor zijn
structureel per jaar hoger en hiervoor is extra geld opgenomen in de begroting.

Bruggen
Uitvoering van civiele werken aan bruggen, vlonders en tunnels is in 2016 opgepakt aan de hand van de
inventarisatie in het geautomatiseerd systeem voor tunnels en duikers. Naar aanleiding van inspecties
is gestart met het inlopen van het achterstallig groot onderhoud van de bruggen. Tevens is een lange
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termijn planning ontwikkeld; budgettair zijn voor de meest noodzakelijke vervanging, reparatie en herstel
middelen voorzien in de meerjarenraming

Program-
ma

Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)
2015 R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B

8 Wegen straten pleinen

onderhoud 1.647 1.763 1.436 1.450 1.465 1.479

onderhoud - bruggen 259 238 721 274 277 280

onderhoud - wegmeubilair 74 110 96 97 98 99

onderhoud - onkruidbestrijding 13 303 447 452 456 461

directe loonkosten 513 485 530 539 547 555

kapitaallasten 3.195 2.868 2.315 2.230 2.144 1.984

inkomsten -361 -91 -95 -96 -96 -97

investeringen*

Openbaar groen
Het doel van de gemeente is te zorgen voor een duurzame instandhouding van het groen en daarbij
het gefaseerd op peil brengen van het onderhoudsniveau van het openbare groen. Op basis van de
onderhoudsinventarisatie, waarbij is uitgegaan van het CROW-onderhoudsniveau, is het budget ingezet
om, gefaseerd, te komen tot dat beheersniveau. Dit is alleen mogelijk binnen een meerjarig budgettair
perspectief. Hiertoe is een ontwikkelplan opgezet waarbij volgens een vastgestelde beeldkwaliteit het
groenbeheer kan worden uitgevoerd.

Het (GSP) Groenstructuurplan ligt aan de basis van het groenbeleidsplan. Het groenbeleidsplan is
geactualiseerd. De beleidskaders die in het vorige beleidsplan zijn opgenomen worden in het nieuwe
Groenbeleidsplan gehandhaafd. Het groenbeleidsplan is in concept gereed en aan de toezichthouder ex
art.12 voorgelegd.

Het beheersplan “Grip op Groen’ met daarin opgenomen de beeldkwaliteit geeft richting aan de verdere
presentatie van het groen. Er wordt gewerkt met beeldbestekken. De kwaliteitsniveaus per wijk en de
zogenaamde “accentlocaties” zijn vastgesteld. Voor het openbaar groen binnen de gemeente Vlissingen
wordt niet het hoogste niveau aangehouden, maar de twee niveaus B en C. Het Niveau B (basis) geldt voor
die locaties waar veel publiek komt zoals kernwinkelgebied, omgeving station, en ook de “accentlocaties”
en de begraafplaatsen. Het Niveau C (laag) wordt binnen de exploitatieruimte gehanteerd voor onder
andere de woonomgeving en bedrijfsterreinen.

Er zijn verschillende plantvakken omgevormd, waarmee deels de onderhoudsachterstand wordt ingelopen
en waardoor minder intensief onderhoud gepleegd moet worden. Er zijn keuzen gemaakt binnen de
financiële kaders, over waar meer intensief gemaaid en gewied wordt en waar een meer natuurlijke groei
kan plaatsvinden. Dit geldt ook voor de inzet in en tussen de verschillende wijken en stadsdelen. Daarnaast
wordt in het kader van leefbaarheid en participatie de inwoners de mogelijkheid geboden om een gedeelte
openbaar groen te "adopteren". Op deze manier kan met inzet van bewoners de kwaliteit op een hoger
niveau worden gebracht.

Program-
ma

Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)
2015 R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B

6 Openbaar groen

onderhoud 753 1.035 1.324 1.336 1.348 1.361

directe loonkosten 916 730 828 842 856 867

kapitaallasten 212 195 200 195 184 177

investeringen* 100
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Openbare verlichting
Het beleid is gericht op het binnen de financiële en beleidsmatige kaders realiseren en onderhouden
van een effectief en efficiënt lichtnet. Teneinde dit beleidsmatige kader transparant te definiëren, is het
10 jaren Beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld. De milieuaspecten worden hierin meegewogen.
In 2016 is deels uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleids-en beheersplan Openbare Verlichting
2008-2017. Bij vervanging ligt de nadruk op gebiedsgerichte integrale aanpak, dus afstemming met andere
disciplines in de openbare ruimte. Op grond van het vastgestelde plan zou in een periode van 10 jaar
alle afgeschreven en defecte verlichting in Vlissingen vervangen zijn. Bij vervanging wordt gekozen voor
de meest energiezuinige oplossing. De kostenraming voor het inlopen van het achterstallig vervangen
(investering) is € 200.000 per jaar voor een periode van 10 jaar. Door bezuinigingen wordt dit gefaseerd
uitgevoerd. Daarnaast is in de exploitatie een bedrag opgenomen voor structureel onderhoud en reparaties.
In 2016 is uitvoering gegeven aan de vervangingen van de openbare verlichting. In de gemeente Vlissingen
staan, verdeeld over de wijken en kernen, ca 8.100 lichtmasten. De technische levensduur van een
lichtmast is gesteld op 40 jaar, voor een armatuur op 20 jaar. Het OV-beleids- en beheersplan 2015-2024 in
concept gereed en aan de toezichthouder ex art.12 voorgelegd.

Program-
ma

Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)
2015 R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B

8 Openbare verlichting

onderhoud 269 282 614 618 622 626

directe loonkosten 40 59 70 72 73 74

kapitaallasten 121 143 135 131 126 116

inkomsten -21 -1 -1 -1 -1

investeringen* 200 200

Riolering
Het beleid is erop gericht om potentiële risicogebieden aan te pakken in verband met wateroverlast. Het
doel: het behalen van een aanvaardbaar onderhoudsniveau aan de hand van de door Stichting Rioned
opgestelde landelijke normeringen. De doelstelling is het achterstallig onderhoud binnen een planperiode
van tien jaar weg te werken. De Wet Milieubeheer is het wettelijk kader op grond waarvan het verbreed
Gemeentelijk Riolerings Plan (Verbreed gemeentelijk rioleringsplanVGRP) is vastgesteld. Door effectieve
en efficiënte inzet van middelen, zoals becijferd in het VGRP, wordt zorg gedragen voor het rioolstelsel
en worden er maatregelen getroffen om het milieu zo min mogelijk te belasten en de volksgezondheid te
waarborgen. De uitvoering is gericht op het verminderen van de vervangingsachterstand van met name
het vrijvervalriool. Er is onderzoek verricht in het kader van de Kaderrichtlijn Water en in het kader van
het waterkwaliteitspoor. Er zijn afkoppelplannen voor kansrijke gebieden binnen het grondgebied gemaakt.
Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan de eisen op het gebied van klimaatadaptatie. Ook is in
deze GRP-planperiode tot 2016 een aanzienlijk deel van de huisaansluitingen verder gedigitaliseerd. Het
meetplan van alle rioolhoogtes en riooloverstorten is globaal opgesteld om verder te kunnen uitrollen. In
2016 is de gemeente actief (vanaf 2007 planmatig opgezet) met het inlopen van de kwaliteitsachterstand en
volgens planning worden delen van de riolering per jaar vervangen of gerenoveerd. Binnen deze discipline
zit ook het waterbeheer in de context van de totale waterketen, waarbij ook Waterschap en Provincie direct
betrokken zijn. Partijen spreken elkaar hierover in het Bestuurlijk Overleg Samenwerking Afvalwaterketen
Zeeland (BOSAZ). Voor 2016 was naast het planmatig onderhoud aan de hoofdriolering mede voorzien
in het onderhoud van waterpartijen met een waterbergende functie. Ook is gewerkt aan de uitvoering
van de nieuwe afspraken met het Waterschap over het baggeren en onderhouden van de watergangen
volgens het Baggerplan Vlissingen. Vlissingen heeft totaal ca.222 km riool te beheren. Hierop zijn circa
22.400 huishoudens aangesloten. Er zijn 43 rioolgemalen en 24 overstorten. Er zijn 60 pompunits, 7,0 km
drukriool, 8 km persleiding en in totaal ca. 17.000 straatkolken te beheren. Alle percelen in de gemeente
Vlissingen zijn aangesloten op de riolering of hebben ontheffing gekregen. Van de 33 percelen die nog niet
zijn aangesloten lozen 2 percelen het afvalwater per as op de zuivering. De overige 31 panden lozen hun
afvalwater via een septic tank op het oppervlaktewater.

Rioolinspecties
In 2016 zijn verschillende rioolinspectierondes uitgevoerd. De resultaten van deze inspecties zijn
beoordeeld. De wegonderhoudswerkzaamheden zijn waar mogelijk uit effeciency oogpunt gelijktijdig
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aangepakt met de rioolvervanging. De voorbereiding van rioleringsprojecten loopt soms vertraging op
door inspraaktrajecten. In de hele gemeente wordt de afwatering verbeterd. Aan de hand van inspecties
bij kolkreinigingsronden zijn gebreken aangetroffen aan de regenwater-afvoerkolken in de straten. Het
herstellen van de geconstateerde gebreken vindt planmatig plaats als een maatregel die voortvloeit uit het
VGRP.

Rioolgemalen
Het aantal gemalen neemt toe. Hierdoor nemen de onderhoudskosten aan alle gemalen evenredig toe.
Dit betreft niet alleen het planmatig onderhoud, maar ook de ad-hoc reparaties. Gerelateerde projecten
zijn de uitvoering en planning van de rioolvervangingswerkzaamheden en andere watergerelateerde
projecten. Deze worden in de uitvoering steeds op elkaar afgestemd. Het benodigde budget voor het
jaarlijks onderhoud is door de toename van het aantal rioolgemalen gestegen.

Program-
ma

Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)
2015 R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B

6 Riolering

onderhoud 622 541 416 420 424 429

directe loonkosten 170 154 100 102 104 105

kapitaallasten 2.630 2.662 1.948 1.838 1.713 1.424

dotatie voorziening 1.013 724 1.254 1.243 1.423 631

inkomsten -5.914 -6.529 -6.936 -7.275 -7.630 -7.927

investeringen* 5.829 4.929 4.929 4.929 4.929 4.929

Binnenhavens

Het beheersdoel is het in stand houden van de havens. Het beheer betreft de inning van de lig- en
kadegelden door de havenmeester, het schoon- en afvalvrij houden en handhaven in de havens. Hiervoor
is gestart met de actualisatie van de havenverordening. Ook de aanleg van noodzakelijke voorzieningen
m.b.t. water en elektriciteit vormt een onderdeel van de beheersactiviteit. De kosten hiervan moeten
aan de gebruiker doorberekend worden. Dit past deels binnen de exploitatieopzet binnenhavens. Het
 exploitatiebudget is uitsluitend bedoeld voor kleine reparaties. Eventuele uitgaven voor de uitvoering
van grote(re) onderhoudsaanpassingen of civiele werken zoals het herstellen van de kades worden als
 investering geraamd bij de ontwikkeling van de havens. Eind 2016 is gestart met de ontwikkeling van een
havenbeheerplan. Dit zal in het tweede kwartaal van 2017 gereed zijn. Als het havenbeheerplan in concept
gereed is zal het aan de toezichthouder ex art.12 worden voorgelegd. Vervolgens zal gestart worden met
het planmatig inlopen van de achterstanden in het onderhoud van dit kapitaalgoed. Voor (mede-) gebruik
van voorzieningen door derden en/of commerciële partijen wordt een investeringsbijdrage gevraagd en/of
doorberekend in de tarieven.

Program-
ma

Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)
2015 R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B

8 Binnenhavens

onderhoud 35 36 43 43 44 44

directe loonkosten 41 47 66 67 68 69

inkomsten -102 -103 -90 -91 -92 -93

Onderhoud overig/Objecten
De kosten van het vandalisme, feitelijk het kapot en onbruikbaar maken van objecten (banken,
afvalbakken, zuilen, palen etc) aan alle gemeentelijke objecten in het openbaar gebied zijn de afgelopen
jaren gedaald. De schade door graffiti op gemeentelijke objecten is niet gedaald.
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Speelvoorzieningen
Uit het oogpunt van veiligheid en aansprakelijkheid is het belang van onderhoud aan en het kwantitatief
en kwalitatief op peil houden van de voorzieningen belangrijk. Tot en met 2016 zijn de kosten voor het op
aanvaardbaar niveau krijgen van de onderhoudstoestand ongeveer € 85.000 per jaar, waarvan 40% regulier
onderhoud, 40% is achterstallig onderhoud en het resterende deel komt direct voort uit de uitvoering
(uitbreiding) van het Speelruimteplan. De Vlissingse kinderen en jongeren kunnen terecht op ruim
honderd formele speelplekken. Uiteenlopend van een eenvoudig trapveldje, speelplekken met of zonder
toestellen tot enkele multifunctionele sportpleintjes. Deze voorzieningen zijn hoofdzakelijk in of nabij
het openbaar groen gelegen. Het Speelruimteplan geeft de kaders aan waarbinnen deze ontwikkelingen
plaatsvinden. Over de aan te brengen of te renoveren speelvoorzieningen wordt intensief gecommuniceerd
met betrokkenen en de wijk- en buurtbewoners. Het uitgangspunt is dat de aanleg ook goed beheerd kan
worden. Binnen die context van materiaalgebruik en typen is er voor de bewoners in de wijken en buurten
ruimte voor overleg en afstemming. Dit vraagt om een extra communicatie-inspanning. Ook is het mogelijk
in het kader van participatie te komen tot afspraken over het zelf beheren van openbare ruimte, waarmee
het mogelijk gemaakt wordt om in te spelen op vragen van inwoners om extra speelvoorzieningen.

Program-
ma

Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)
2015 R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B

2 Speelvoorzieningen

onderhoud 80 80 80 80 81 82

directe loonkosten 5 10 10 10 10 11

kapitaallasten 17 17 14 14 13 4

Beluifelingen
Planmatig onderhoud wordt verricht aan de diverse overkappingen vanuit de exploitatie. Voor de
beluifelingen is een beheers- en onderhoudsplan opgesteld. Voor wat betreft het aanpassen of verwijderen
van beluifeling wordt aangehaakt bij toekomstige herinrichtingen.

Program-
ma

Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)
2015 R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B

8 Beluifelingen

onderhoud 32 26 53 53 54 55

directe loonkosten 4 4 4 4 4

Kunst in de openbare ruimte
Kunst vormt een wezenlijk en zichtbaar element in de openbare ruimte en vergt regulier onderhoud en
reparatie (na vandalisme). Aan deze objecten wordt jaarlijks voor € 20.000 tot € 40.000 gerepareerd. Voor
reparatie van kunst (regulier onderhoud en vandalisme) is een budget van € 35.000 beschikbaar. Voor een
goed beeld van de stad, waar de kunstobjecten in belangrijke mate aan bijdragen, is onderhoud (reparatie
na vernieling) noodzakelijk.

Program-
ma

Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)
2015 R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B

6 Onderh kunst en objecten openbare
ruimte

onderhoud 31 18 37 37 38 38

directe loonkosten 2 8 18 18 18 18
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Waterbeheer
Het doel is uitvoering te geven aan een goed waterbeheer. De strategische richting is in het Verbreed GRP
vastgelegd. Het op te stellen waterplan wordt versoberd. Met het waterplan beogen de gemeente Vlissingen
en het Waterschap te komen tot een stedelijk watersysteem dat duurzaam, gezond en veerkrachtig is.
Voor alle watergangen en -partijen wordt gestreefd naar een kwaliteitsverbetering. In combinatie met
de uitvoering van baggerwerkzaamheden worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Tevens is de
waterkwaliteit verbeterd door een lagere vuilemissie.

Baggeren
In 2016 is het beheer en onderhoud van de watergangen samen met het Waterschap gecontinueerd met
een budget van € 50.000 per jaar. Hiermee wordt de onderhoudstoestand verhoogd om een goed werkend
watersysteem te kunnen behouden. In 2016 is het regulier planmatig onderhoud (BOB overeenkomst)
gecontinueerd. In dit planmatig onderhoud zullen de gemeentelijke waterlopen in een cyclus van circa 8 a
10 jaar worden uitgebaggerd. Het Waterschap zal dit baggerwerk uitvoeren. De gemeente draagt volgens de
BOB overeenkomst bij in de kosten van het baggerwerk.

Watergangen, waterafvoer, waterpartijen (a) en fonteinen (b)
Het doel (a) is het in stand houden van de watergangen en het waarborgen van de waterafvoer en
onderhouden van de watergangen. Het doel (b) voor fonteinen is het in stand houden en onderhouden van
de fonteinen in de binnenstad. Gezien de bezuinigingsopdracht zijn verschillende fonteinen buitenwerking
gesteld. Voor het regulier klein onderhoud van de fonteinen en het schoonhouden is beheers- en
onderhoudsbudget nodig om de fonteinen te kunnen laten werken en om de stijgende energiekosten voor
pompen en verlichting te kunnen bekostigen. De energiekosten zijn apart in de exploitatie opgenomen.
Eventuele uitgaven voor de uitvoering van grote(re) aanpassingen of werken worden indien noodzakelijk
als investering geraamd. Elke nieuwe fontein vereist een verhoging van het beheersbudget budget. De
kostenverhoging betreft voor het merendeel kosten aan derden (energie).

Program-
ma

Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)
2015 R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B

8 Waterpartijen

onderhoud-waterpartijen, fonteinen 25 31 43 43 44 44

onderhoud-baggerwerkzaamheden 1 8 16 16 17 17

directe loonkosten 16 20 29 29 29 30

inkomsten -9 -15 -15 -16 -16

Ontwikkelingen nieuwe plangebieden
De aanleg van riolering en afwateringsvoorzieningen bij nieuwbouwlocaties is opgenomen in de
grondexploitaties. Deze aanlegkosten van rioleringen in nieuwe gebieden worden in het VGRP buiten
beschouwing gelaten. Er staan immers ook geen inkomsten uit heffingen tegenover. Ook opname van de
kosten voor aanleg van de ondergrondse afvalcontainers in deze plannen is van belang. Dit wordt integraal
opgenomen in de planexploitaties. Daarnaast wordt de vastgestelde methodiek toegepast om direct de
beheers- en onderhoudskosten van deze nieuwe voorzieningen te kunnen meenemen in de berekeningen
voor het extra benodigd beheersbudget na oplevering van het gebied. Hiertoe is in 2011 besloten bij
oplevering van een definitief ontwerp (DO) middels een extra beheersparagraaf het college te laten te
besluiten over toevoeging van te beheren arealen met bijbehorend budget. Voor het areaal groen en wegen
betekent dit vaak een forse uitbreiding. Dit is alleen het geval bij de uitbreidingswijken. Bij oplevering van
uitleggebieden (gebieden waar de functie verandert naar een woon- of werkfunctie en dus een nieuw stuk
stad wordt ontwikkeld) dient het beheersbudget rechtevenredig met de vierkante meters uitbreiding te
worden verhoogd om op gelijk onderhoudspeil te blijven. Elk nieuw stadsdeel of buurt wordt per direct in
de uitvoering van het groenbeheer meegenomen, dit kost geld vanaf “dag oplevering”.
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Ontwikkeling Begraafplaatsen
Voor het totaal van de begraafplaatsen blijft het beleid gericht op een presentatie van een goed verzorgde
en onderhouden begraafplaats. Het beheer en onderhoud van begraafplaatsen wordt afgestemd op de
vraag van de inwoners. Daarbij is het doel (raadsbesluit) in de tarifering tenminste kostendekkend te
begraven. Dit tarief wordt jaarlijks met 5% verhoogd tot een kostendekkend tarief is bereikt. Reguliere taken
betreffen het begraven van overledenen en het aanleggen, beheren en onderhouden van gemeentelijke
begraafplaatsen. De gemeente biedt momenteel voldoende begraafcapaciteit.

Program-
ma

Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)
2015 R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B

6 Begraafplaats

onderhoud 52 49 62 63 64 64

directe loonkosten 84 256 292 297 302 306

kapitaallasten 105 78 75 73 65

inkomsten -431 -428 400 424 449 476

investeringen* 160 100

Stranden
In 2012 is een nieuwe permanente strandbewakingspost op de Nolledijk in gebruik genomen ten behoeve
van de strandbeheer en bewaking. In 2016 is het gebruik van de toren op de strandpost tijdelijk, in
afwachting van de onderhandeling en daarmee de afronding van het dossier strandpost, buiten gebruik
gesteld. Zowel het Nollestrand als het Badstrand en de zee werden bewaakt vanaf het strand en het water.
Voor het Badstrand en het Nollestrand is opnieuw een Blauwe Vlag verkregen. Passend binnen de kaders
van de toeristische nota is ingezet op effectief beheer en beleid ten aanzien van gebruik van het strand, de
verhuur van cabines, slaaphuisjes en voorzieningen op en rond de stranden van Vlissingen. In december
2016 is overeenstemming met het Waterschap en SVV bereikt over beheer en onderhoud van de Vlissingse
stranden. In 2017, dat als proefjaar zal dienen, worden het gebruik, verhuur, slaaphuisjes en voorzieningen
op en rond de stranden een verantwoordelijkheid van het Waterschap. Bewaking van de Vlissingse
stranden, gerelateerd aan openbare orde en veiligheid en het schoonhouden van afval, blijft in 2017 een
gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Program-
ma

Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)
2015 R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B

10 Stranden

onderhoud (bez € 97.000 niet verwerkt) 195 157 191 192 194 197

directe loonkosten 91 94 110 112 113 115

kapitaallasten 91 43 41 40 39 38

inkomsten 194 -196 -201 -203 -205 -207

investeringen* 165
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Gebouwen
In 2016 is het accommodatiebeleid geactualiseerd en is er gestart met een onderzoek om te komen
tot een efficiënte en optimale bezetting van de accommodaties. Door opname van de noodzakelijke
onderhoudsmaatregelen in het MJP-datasysteem wordt een integrale onderhoudsplanning en het daarmee
gepaard gaande uitgavenoverzicht verkregen. Dit heeft geleid tot een nieuw meerjarig onderhoudsplan
2016-2025. De ingevoerde gegevens worden gedurende het jaar geactualiseerd en gebruikt voor het jaarlijks
actualiseren van de planning.

Program-
ma

Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)
2015 R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B

Accommodaties

9 onderhoud welzijn-culturele accommodaties 436 199 296 299 302 305

directe loonkosten 385 312 330 336 341 346

kapitaallasten 438 460 302 287 267 229

inkomsten welzijn- culturele accommodaties -1.145 -813 -990 -1.000 -1.010 -1.020

2 onderhoud sportaccommodaties 262 264 296 298 277 280

directe loonkosten 640 633 725 737 749 759

kapitaallasten 881 703 492 469 450 388

inkomsten sportaccommodaties -403 -407 -491 -496 -501 -506

investeringen* 380 35

3 onderhoud onderwijshuisvesting 311 338 190 192 194 196

directe loonkosten 130 101 124 126 128 129

kapitaallasten 1.447 1.245 886 825 730 620

inkomsten onderwijshuisvesting -403 -414 -330 -333 -337 -340

kostenpl onderhoud huisvesting Stadhuis 334 136 127 129 130 131

kapitaallasten 1.399 1.171 794 760 728 621

onderhoud huisvesting Vredehoflaan 24 7 8 8 8 8

kapitaallasten 467 35 27 26 25 23

onderhoud huisvesting Edisonweg 33 28 8 8 8 8

kapitaallasten 30 25 22 18 2 2
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Wettelijk kader
De Wet Financiering Decentrale Overheden ( FIDO) heeft als belangrijkste uitgangspunten het bevorderen
van een solide financieringswijze met als doel het voorkomen van grote fluctuaties in de rentelasten, het
bevorderen van transparantie, het bevorderen van de kredietwaardigheid en het beheersen van renterisico's.
Het beheersen van risico's uit zich concreet in de kasgeldlimiet, de renterisiconorm en het met een prudent
karakter uitzetten van gelden en afsluiten van leningen. Daarnaast zijn gemeenten verplicht om een
treasurystatuut te hebben.

Treasurystatuut 
Het treasurystatuut van de gemeente Vlissingen is in 2006 voor het laatst vastgesteld. Sinds die tijd zijn de
wettelijke regels met betrekking tot treasury diverse keren aangepast. De wettelijke aanpassingen hadden
voornamelijk te maken met het uitzetten van gemeentelijke gelden. Met ingang van 15 december 2013 is
het schatkistbankieren verplicht gesteld. Naar verwachting is dit voorlopig de laatste wettelijke wijziging.

Kasstromen
Het hulpmiddel om renterisico's op korte financiering te beperken is de kasgeldlimiet. Als referentiekader
voor de bepaling van de kasgeldlimiet geldt het begrotingstotaal. Voor 2016 is dit percentage bepaald
op 8,5%. Voor 2016 betekent dit een kasgeldlimiet van € 18,5 mln. De kasgeldlimiet is in 2016
niet overschreden.   

Ontwikkeling kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000) 2016

Kasgeldlimiet van het begrotingstotaal 18.461

Gemiddeld netto vlottende schuld (+)/ 8.239

Gemiddeld overschot vlottende middelen (-) per kwartaal

1e kwartaal 9.663

2e kwartaal 12.903

3e kwartaal 5.866

4e kwartaal 809

Gedurende het gehele jaar zijn veelvuldig 1-maands kasgeldleningen afgesloten met tarieven die varieerden
tussen -0,15% en -0,39%. Heel 2016 was de rente voor kasgeldleningen negatief.

Renterisico's
Met de renterisiconorm wordt een kader gesteld om de opbouw van de leningportefeuille zodanig
te spreiden dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in
voldoende mate wordt beperkt. De doelstelling van de renterisiconorm is dat in enig jaar het bedrag voor
herfinanciering of renteaanpassing niet hoger mag zijn dan 20% van het primaire begrotingstotaal.
Bij de gemeentelijke financieringsplanning wordt aan deze norm voldaan.

Ontwikkeling renterisiconorm (bedragen x € 1 mln) 2016

Totale (primaire) begrotingstotaal 218,0

Norm (20% van begrotingstotaal) 43,6

Aflossingen 17,0

Renteherziening 0,0

Aflossingen en renteherziening 17,0

Aangetrokken nieuwe leningen 5,0

Ruimte onder de renterisiconorm 26,6
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Schatkistbankieren

Bij het tijdelijk verstrekken van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities
en bedingen spreekt men van uitzettingen. Vanaf 17 december 2013 is het schatkistbankieren in
werking getreden, waardoor de gemeente uitzettingen per kwartaal van kortgeld boven de 0,75% van
het begrotingstotaal alleen mogen uitzetten bij de schatkist. In de prraktijk komt het er op neer dat de
gemeente weinig geld op haar bankrekening mag hebben staan en als dat bedrag boven de drempel uitkomt
moet zij dit bedrag plaatsen bij de schatkist. Uit de onderstaande tabel komt naar voren dat de gemeente
binnen het toegestane drempelbedrag voor schatkistbankieren is gebleven.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar
2016

(1) Drempelbedrag 1.629

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen

19 12 1 58

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 1.610 1.617 1.628 1.571

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag - - - -

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 217.186

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of
gelijk is aan € 500 miljoen

217.186

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500
miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075
+ (4c)*0,002 met
een minimum van
€250.000

Drempelbedrag 1.629

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen (negatieve bedragen
tellen als nihil)

1.735 1.097 54 5.295

(5b) Dagen in het kwartaal 91 91 92 92

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen

19 12 1 58

Leningenportefeuille
De opgenomen geldleningen
Het saldo van de opgenomen leningen is in 2016 gedaald van € 223 mln naar € 211 mln. Er is voor
€ 5,0 mln opgenomen en voor € 17,0 mln afgelost. De gemiddelde rente over de totale opgenomen
leningportefeuille was op 1 januari 2016 ca. 3,7%. Eind 2016 was deze licht gedaald, maar afgerond nog
steeds ca. 3,7%. 

De uitgegeven geldleningen
Het saldo van de uitgegeven geldleningen bedraagt per 31 december 2016 € 1,2 mln. De reguliere
aflossingen zijn ontvangen. De ontvangen rente op de startersleningen is bijgeboekt.

Gegarandeerde geldleningen
In 2006 zijn de beleidsregels gemeentegarantie en risicoprofielen voor garanties vastgesteld. De
risicoprofielen gaan van 1, een heel laag risico, naar 6, een hoog risico.
Er zijn geen leningen met profiel 6. In 2016 zijn er geen garanties opgevraagd.  
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Profiel Organisatie
Aantal
leningen

Borg-
stelling

Oorspron-
kelijke
hoofdsom

Garantie-
bedrag
31-12-2016

Garantie-
bedrag
31-12-2015

1 Waarborgfonds Sociale Woningbouw 30 100% 157.302 154.367 160.924

Nationaal Restauratie Fonds 11 100% 913 392 640

2 Waarborgfonds voor de Sport 8 50% 779 229 256

3 Gemeentelijke Hypotheek Garantie 280 100% 17.284 6.639 7.617

4 Regionaal Pedagogisch Centrum
Zeeland

2 100% 4.000 2.267 2.427

Stadsgewestelijk Zwembad 2 50% 20.000 6.656 7.017

Zeeland Seaports 2 100% 565.000 565.000 565.000

5 Diversen 7 100% 4.390 1.978 1.955

onbekendDiversen 1 100% 40 12 372

Totaal 343 769.708 737.540 746.208
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Rentevisie

Voor 2017 wordt er een lichte groei van de economie verwacht. Naar verwachting zal de inflatie in 2017
1,7% bedragen en de werkloosheid iets afnemen. De Europese Centrale Bank zal naar verwachting een
ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde
economische herstel naar verwachting wat gaan oplopen. De verwachting is dat de rente voor de
kortlopende leningen voorlopig laag zal blijven. Deze worden momenteel tegen een negatieve rente
afgesloten.

Financiering van investeringsuitgaven
Algemeen
In de behoefte aan geldmiddelen voor de financiering van investeringsuitgaven wordt door de gemeente
traditioneel voorzien door het aantrekken van langlopende vaste geldleningen. Hierdoor wordt geheel
voldaan aan de kasgeldlimiet en, wanneer door voldoende spreiding in de looptijd wordt gezorgd, ook aan
de renterisiconorm. De volgende criteria worden gehanteerd:

■ De financiering moet tegen de laagste kosten geschieden;
■ Rekening moet worden gehouden met de renterisiconorm

Rapportages
Elk kwartaal is er aan de raad een liquiditeitenprognose verstrekt. In deze rapportages wordt de
begroting verwerkt en alle daarna door de raad genomen besluiten. In de begroting, de tussentijdse
bestuursrapportage en de jaarrekening wordt gerapporteerd over de financiering.

EMU-saldo
Tussen het kabinet en de lokale overheden zijn afspraken gemaakt over het beheersen van het EMU-saldo.
De kern van dit akkoord is dat gezamenlijk wordt opgetrokken om ervoor te zorgen dat het totale tekort
van de sector overheid niet hoger wordt dan 3% van het bruto binnenlands product. De afzonderlijke
overheden zijn verplicht om het eigen EMU-saldo in de begroting op te nemen.  
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De berekening van het EMU-saldo op basis van de jaarrekening 2016 is als volgt:  

Categorie Omschrijving (bedragen x € 1.000) Uitgaven Ontvangsten

1.1 Loonbetalingen en sociale premies 22.139

2.1 Werkelijk betaalde rente 8.161

2.1.1 Werkelijk ontvangen rente 155

2.1.2 Winstuitkeringen 72

3.0 Vergoeding voor personeel

3.0 Personeel van derden 2.347

3.1 Energie 1.192

3.2.1 Huren 1.653

3.2.2 Pachten 1.284

3.3.1 Opbrengst van grondverkopen 2.793

3.3.1 Kosten algemene plannen 265

3.3.2 Overige verkopen van duurzame goederen 169

3.3.2 Aankoop gronden

3.3.3 Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen 11.518

3.4 Overige goederen en diensten 14.845

3.4.1 Betaalde belastingen 1.086

3.4.2 Betaalde pachten en erfpachten 257

3.4.3 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 19.072

4.0.1 Belastingen op producenten 11.563

4.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen 6.621

4.1.1 Inkomensoverdracht van het Rijk 154.386

4.1.1 Inkomensoverdrachten aan het Rijk 328

4.1.2 Vermogensoverdracht van het Rijk 1.000

4.2.1 Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale
uitkeringen

3.516

4.2.1 Subsidies aan marktproducenten 778

4.2.2 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) 3.158

4.2.2 Sociale uitkeringen in geld 869

4.2.3 Overige inkomensoverdrachten 137

4.2.3 Sociale verstrekkingen in natura aan personen 13.082

4.2.4 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 116.793

4.2.5 Overige inkomensoverdrachten 200

4.3.1 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van
overheid (niet-Rijk)

2.474

4.3.1 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan
overheid (niet-Rijk)

531

4.3.2 Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten 688

4.3.2 Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten 213

Totaal lasten 198.831

Totaal baten 204.514

EMU saldo 5.683
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Personeels- en organisatiemanagement

Het proces van organisatieontwikkeling is in 2016 gecontinueerd. Na de zorgvuldige analyse van de huidige
organisatie zijn de verbeterpunten opgepakt. Een groot aantal medewerkers zijn in werkgroepen aan de slag
gegaan aan de uitwerking van de verbeterpunten. Een groot deel van de werkgroepen heeft in 2016 haar
werkzaamheden afgerond.

Met nam de werkgroepen: Omgevingsanalyse, Zo zijn onze manieren, Visie op dienstverlening,
Communicatieplan, Wat worden onze taken, Visie op management, Hoofdstructuur hebben hun
werkzaamheden in 2016 afgerond.  De werkgroepen Detailstructuur, In control, Personeelsschouw,
Strategische personeelsplanning, Kennis van de wet, Dossier OK, De zaak in beeld, Passend werken
en Projectmatig werken zullen naar verwachting in 2017 hun werkzaamheden afronden. Sommige
werkgroepen hebben een vervolgopdracht gekregen om de implementatie van hun adviezen te realiseren.
Het voorstel voor de hoofdstructuur van de nieuwe organisatie is door het College in september voorlopig
vastgesteld en ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Na een positief advies heeft het college
op 18 oktober de nieuwe hoofdstructuur vastgesteld. De werkgroep is vervolgens aan het werk gegaan
met de uitwerking in de Detailstructuur. Voor de realisatie van de structuurvernieuwing is juli 2017 de
streefdatum.

Zoals eerder gemeld zijn in afwachting van verdere besluitvorming enige tientallen vacatures tijdelijk niet
ingevuld. Toen bleek dat dit wel tot enige knelpunten ging leiden is de vraag om tijdelijke invulling van
enkele vacatures actueel geworden. Dit heeft er toe geleid dat in de loop van het jaar op verschillende
posities tijdelijke versterking ingehuurd is.

Met ingang van 1 januari 2017 komt er een individueel keuzebudget (IKB). In het IKB komen de
vakantietoelage, de eindejaarsuitkering, de levensloopbijdrage en de geldwaarde van de bovenwettelijke
vakantiedagen. Medewerkers zullen dan kunnen kiezen hoe zij dit budget willen besteden. Die keuze kan
maandelijks worden gemaakt. De voorbereiding op de uitvoering is in gang gezet 2016.

Samenwerking

In 2016 zijn de diverse gemeentelijke samenwerkingen verder geïntensiveerd. . Door intergemeentelijke
samenwerking werden taken meer en meer kwalitatief beter en kostenefficiënter uitgevoerd (bijvoorbeeld
inkoop op sociaal domein).

Planning en control

In de gemeentelijke financiële verordeningen is de planning en control-cyclus van de gemeente
vastgelegd. In de verordeningen is beschreven wat de functie en inhoud van de verschillende planning en
controldocumenten zijn. Met betrekking tot de planning zijn er de kadernota en de programmabegroting,
met betrekking tot de control zijn er de bestuursrapportage en de jaarrekening.
In 2016 is de inhoudelijke kwaliteit van de planning en control-documenten voor wat betreft de
programmabegroting, de kwartaalrapportage en de jaarrekening verder verbeterd (bijvoorbeeld
financiële kengetallen) en op elkaar afgestemd. Ook op andere gebieden heeft verdere doorontwikkeling
plaatsgevonden waaronder op het gebied van control.

Informatievoorziening en automatisering

In 2016 is op het gebied van harmonisatie met buurgemeente Middelburg en Orionis Walcheren als
samenwerkingspartners op I&A gebied een oplevering gerealiseerd voor vernieuwing van printers en
scanners en zijn de intranetten van buurgemeente Middelburg en Orionis Walcheren met dezelfde
software gerealiseerd waar Vlissingen al mee werkte. Vlissingen daarentegen is overgestapt naar hetzelfde
financiële systeem waar de beide andere organisaties al mee werkten. Daarnaast zijn er verschillende
initiatieven gestart voor een onderzoek naar mogelijkheden voor applicatieharmonisatie met Middelburg en
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Orionis Walcheren, te denken valt aan: verhuur accommodaties, een zaaksysteem, vervanging van wifi en
vervanging telefonie.

Interne communicatie

Met de start van de organisatieontwikkeling / reorganisatie in het begrotingsjaar 2015 is de vraag naar
sturing op structurele, duidelijk interne communicatie groter dan ooit. Uit diverse analyses bleek dat de
interne communicatie als onvoldoende werd ervaren.
Interne communicatie heeft inmiddels een prominentere plek binnen het cluster Communicatie. Het
cluster ontwikkelt een interne communicatiestrategie voor de nieuwe organisatie. Die gaat uit van een
communicatiestructuur met een hoofdrol voor de leidinggevenden en een faciliterende rol voor cluster
Communicatie. Natuurlijk hebben ook medewerkers een duidelijke rol: zij gaan het gesprek aan, stellen
(kritische) vragen en geven signalen van binnen en buiten door.

Voor de organisatieontwikkeling is - vanuit het cluster Communicatie - een interne communicatieadviseur
aangesteld die de algemeen directeur, de projectleider organisatieontwikkeling en P&O adviseert en
ondersteunt bij de uitvoering. Denk hierbij aan het organiseren van personeelsbijeenkomsten, presentaties
maken en stukken schrijven voor verschillende interne media. Het nieuwe, digitale magazine WIJ@ zorgt
voor formeel en informeel nieuws en aan de gebruiksvriendelijkheid van Visnet (het intranet) wordt
gewerkt.

Goede interne communicatie is van groot belang voor het creëren en behoud van draagvlak m.b.t. het
gemeentelijke beleid en de organisatieontwikkeling. Bovendien is de wijze waarop de organisatie dit oppakt
essentieel voor het slagen van de gewenste cultuurverandering.

Rechtmatigheid

Vanaf 2004 geeft de accountant bij de controle van de jaarrekening een expliciet oordeel over de
rechtmatigheid. Het onderzoek naar en de rapportage over de rechtmatigheid is hiermee voor de lokale
overheden gelijkgetrokken met hetgeen voor de Rijksoverheid al gebruikelijk was. Rechtmatigheid betekent
kortweg dat voldaan moet worden aan wet- en regelgeving. Vanaf 2008 worden jaarlijks de materiële
onderwerpen gecontroleerd. Per onderwerp is een controlset opgesteld welke is opgebouwd uit een
procesbeschrijving, check op de interne controle en een rechtmatigheidstoets. Waar mogelijk worden de
controles door de afdeling zelf uitgevoerd.
De accountant hanteert voor 2016 een gewijzgde controleaanpak ten aanzien van voorgaande jaren. De
controle over 2016 is volledig gegevensgericht. Dit houdt in dat de accountant niet meer steunt op de
interne controle.

De goedkeuringstoleranties voor de accountant die de raad in het controleprotocol heeft vastgesteld zijn:

Goedkeurings-
tolerantie Goed-keurend Beperking Oordeel-onthouding Afkeurend

Fouten in de jaar-
rekening(% lasten)

<1% > 1 < 3% - >3%

Onzekerheden in de
controle (% lasten)

<3% > 3 < 10% >10% -
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Inkoop en aanbesteden

In 2016 is veel energie gestoken in de verschillende beleidsterreinen waaruit inkoop en aanbesteding
bestaat.

Gewijzigde Aanbestedingswet 2012

Op 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geïmplementeerd. Voor de budgethouders en
projectleiders is een cursus Aanbestedingswet 2012 georganiseerd.

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is vertaald in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 gemeente
Vlissingen en per 1 januari 2017 inwerking getreden.

In oktober 2016 is er een roadshow georganiseerd voor de budgethouders en projectleiders. In deze
roadschow is er kennis gedeeld over de gewijzigde aanbestedingswet 2012 en overheidsopdracht of subsidie.
De inkoopadviseur heeft in werkoverleggen het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 toegelicht.

Voor de jaarrekening 2015 is er naar aanleiding van een steekproef van de accountant een
rechtmatigheidstoets uitgevoerd.

Digitaal aanbesteden

Het digitaal plaatsen van aanbestedingen op TenderNed is in 2016 ingevoerd. Naast de Europese
aanbestedingen worden ook de meervoudig onderhandse aanbestedingen op TenderNed geplaatst. De
aanbestedingsdossiers zijn compleet en overal digitaal te raadplegen.

Intergemeentelijke inkoopsamenwerking

De intergemeentelijke inkoopsamenwerking die in 2014 concreet is ingestoken, is verder gecontinueerd.
Door het gezamenlijk aanbesteden kunnen grotere volumes in de markt worden gezet terwijl
aanbestedingskosten, waaronder inhuur van expertise, onder de verschillende deelnemende partijen
kan worden verdeeld. Inkoopsamenwerking op het gebied van kennis – en informatie uitwisseling biedt
mogelijkheden tot specialisatie en het (ver)delen van inkoopbeleidstaken tussen de samenwerkende
inkoopadviseurs van de gemeenten. Het onderling vervangen bij afwezigheid heeft grote toegevoegde
waarde voor de organisatie.

Ook de kennisoverdracht van de inkoopadviseurs aan budgethouders is in samenwerking opgepakt. Met
betrekking tot verschillende inkoop gerelateerde onderwerpen zijn bijeenkomsten georganiseerd waar
ambtenaren van de samenwerkende gemeenten deelnemen. Hierdoor leren collega’s binnen het zelfde
werkveld maar van verschillende gemeenten elkaar beter kennen. De drempel tot samenwerken en samen
aanbesteden wordt hierdoor merkbaar verlaagd.

Inkoopfunctie

Tot de vaste onderdelen van de inkoopfunctie behoren het inkoopadvies, begeleiden van inkoop- en
aanbestedingstrajecten, het inkoopbeleid en de controle op een juiste wijze van inkoop- en aanbestedingen
binnen de organisatie. Hiermee moet de effectiviteit en de rechtmatigheid van inkoop blijvend worden
geborgd. Vanuit het vergroten van de efficiëntie wordt periodiek gekeken naar mogelijkheden voor dienst
overschrijdende aanbestedingen en aanverwante besparingsmogelijkheden.
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Begrotingsrechtmatigheid

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moet in de toelichtingen op de programmarekening
een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening wordt gemaakt.

Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet, zijn alle begrotingsoverschrijdingen op het saldo van de
lasten onrechtmatig. Bij de afweging van de relevantie van deze onrechtmatige overschrijding is het
criterium ‘passend binnen het door de raad uitgezette beleid’ van belang. Wij zijn van mening dat de
overschrijdingen op de lasten in de programmarekening passen binnen het door de raad uitgezette beleid.

Voor een financiële toelichting per programma verwijzen wij u naar de programma’s in het jaarverslag.
De verschillen in het resultaat na bestemming (overschrijdingen m.b.t. de begrotingsrechtmatigheid) zijn
hierna toegelicht.

De analyse van de begrotingsrechtmatigheid geldt alleen voor de lasten en voor die programma's waar de
overschrijding groter is dan 5%. De bedragen in onderstaande overzichten zijn x € 1.000.

Programma
Begroting

na wijziging
Rekening Verschil Percentage

1 Sociale Stad 48.968 52.078 -3.110 6,4%

4 Ruimtelijk ontwikkelen 52.962 84.212 -31.250 59,0%

8 Bereikbaarheid 12.432 14.912 -2.480 19,9%

Toelichting:

Programma 1:
De lasten op Sociale Stad zijn hoger vanwege de hogere uitgaven aan uitkeringsgerechtigden. Hier
tegenover staan ook hogere ontvangsten met name uit hoofde van de vangnetuitkeringen. Dit is bij
tussentijdse rapportages over Orionis gemeld.

Programma 4:
De overschrijding op de lasten in dit programma zijn het gevolg van het feit dat bij het opstellen
van de jaarrekening in het kader van de nieuwe notitie Grondexploitaties 2016 van de BBV wordt
aangegeven dat om de risico's die samenhangen met zeer lang lopende projecten te beperken de looptijd
van een grondexploitatiecomplex maximaal 10 jaar mag bedragen. Voor de grondexploitatie waar een
langere termijn dan 10 jaar geld is dat door de raad gemotiverd aangegeven. Als risico-beperkende
beheersmaatregelen die de gemeente heeft genomen om de onzekerheden en risico's die gepaard gaan
met de langere looptijd te mitigeren zijn de opbrengsten na de 10 jaars geëlimineerd voor de waardering
van de grondexploitaties. Daarnaast heeft er een bijstelling van de te berekenen rente plaatsgevonden.
Als gevolg van deze aanpassingen heeft in het verslagjaar een extra afwaardering van de grondexploitaties
plaatsgevonden van € 36,83 mln. Hier tegenover staat effecten van de 1e herziening grondexploitaties 2017
te weten de winst bij oplevering van Baskensburg III fase 3 en de vrijval van de verliesvoorziening op de
grondexploitaties.

Programma 8:
Vanwege de ontvlechting zijn de tijdelijke brug over het dok (Scheldekwartier) en het Dok van Perry
overgebracht naar de algemene begroting. In verband met regelgeving BBV moesten er inhaalafschrijvingen
van in totaal € 2.948.000 over voorgaande jaren plaatsvinden. Dit is bij het opstellen van de jaarrekening
naar voren gekomen.
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Investeringen

Omschrijving (bedragen in € 1.000) Begroot Werkelijk Restant Percentage Toelichting

Programma 6 Bruikbaarheid
Openbare ruimte

Riool Offenbachln/Pucciniln 1e fase 500 506 -6 -1% 1

Ondergrondse afvalopslag 2015 130 138 -8 -6% 2

Heftruck 30 36 -6 -20% 3

Riolering Rozengracht 65 66 -1 -2% 4

Programma 8 Bereikbaarheid

Asfalteren B. Stemerdinglaan 1.500 1.626 -126 -8% 5

Wijkontsluiting incl. rotonde Sk - 866 -866 n.v.t. 6

Herstel kades rondom Dok Sk - 1.302 -1.302 n.v.t. 7

Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2 - 31 -31 n.v.t. 8

Marie Curieweg Souburg fase 2 - 16 -16 n.v.t. 9

Fietspad Souburg fase 2 - 4 -4 n.v.t. 10

Tijdelijke ontsluiting en brug Sk - 3.268 -3.268 n.v.t. 11

Programmma 9 Culturele Stad

Restauratie Oostbeer 150 221 -71 -47% 12

Restauratie Dokje van Perry Sk - 3.623 -3.623 n.v.t. 13

Programma 10 Toerisme en Economie

Verplaatsing weekmarkt fase 1 78 122 -44 -56% 14

Algemene Dekkeingsmiddelen

Financieel pakket Coda 100 101 -1 -1% 15

Mobiele reiniger 30 31 -1 -3% 16

Toelichting:

1. Er is sprake van een marginale overschrijding.
2. De overschrijding heeft betrekking op de extra kosten voor het plaatsen van ondergrondse

afvalcontainers waardoor ook meer uren hieraan besteed zijn.
3. De overschrijding heeft betrekking op de aanvullingen voor de aangekochte heftruck waar geen

rekening mee gehouden was.
4. Er is sprake van een marginale overschrijding.
5. Voor dit krediet is een BDU subsidie van € 650.000 bij de Provincie aangevraagd. Bij de jaarrekening

wordt dit project middels de SISA verantwoord.
6. Dit betreft investeringen uit hoofde van de ontvlechting van de grondexploitaties bij de 2e herziening

grondexploitaties 2016.
7. Dit betreft investeringen uit hoofde van de ontvlechting van de grondexploitaties bij de 2e herziening

grondexploitaties 2016.
8. Dit betreft investeringen uit hoofde van de ontvlechting van de grondexploitaties bij de 2e herziening

grondexploitaties 2016.
9. Dit betreft investeringen uit hoofde van de ontvlechting van de grondexploitaties bij de 2e herziening

grondexploitaties 2016.
10. Dit betreft investeringen uit hoofde van de ontvlechting van de grondexploitaties bij de 2e herziening

grondexploitaties 2016.
11. Dit betreft investeringen uit hoofde van de ontvlechting van de grondexploitaties bij de 2e herziening

grondexploitaties 2016.
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12. Voor de restauratie van het rijksmonument de Oostbeer is bij de Provincie subsidie aangevraagd. De
subsidie bedraagt maximaal € 344.211. De Provincie heeft in 2016 75% (€ 258.160) van deze subsidie als
voorschot uitbetaald.

13. Dit betreft investeringen uit hoofde van de ontvlechting van de grondexploitaties bij de 2e herziening
grondexploitaties 2016.

14. Dit krediet moet samen gezien worden met het krediet Verplaatsing weekmarkt fase 2. Dit tekort wordt
overgeraamd naar fase 2.

15. Er is sprake van een marginale overschrijding.
16. Er is sprake van een marginale overschrijding.

Preventief toezicht

De programmabegroting 2016-2019 gaf een niet sluitend saldo. Hierdoor is de gemeente onder preventief
toezicht gekomen van de Provincie Zeeland. Daarnaast is door de gemeenteraad een aanvullende uitkering
aangevraagd uit het Gemeentefonds voor het jaar 2016 op grond van artikel 12 van de Financiële
verhoudingswet. Voor 2017 is eveneens een aanvullende uitkering aangevraagd.

In 2015 en 2016 heeft er maandelijks een tripartiet overleg plaats gehad tussen gemeente Vlissingen,
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Provincie Zeeland. Voor 2017 zal dit
worden voortgezet.
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Algemeen
Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel
belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde
van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
Het financieel belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, of waarvoor
aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang.
Verbonden partijen zijn over het algemeen opgericht om op een efficiënte wijze publieke taken uit te
voeren. Vaak gaat het om samenwerkingsverbanden met andere gemeenten.

Ontwikkelingen
De eerdere initiatieven (door 1 gemeente uitgevoerde uitgebreide financiële beoordeling middels
checklisten) om in Zeeuws verband beter inzicht te krijgen in de financiële situatie van de
gemeenschappelijke regelingen is in 2007 geëvalueerd. Er is in 2008 per regeling een toetsgemeente
ingesteld. Deze toetst op de richtlijnen volgens de BBV-commissie inzake de jaarrekening, begroting en
tussentijdse rapportages.

Mutaties in de lijst met verbonden partijen
Er zijn in het verslagjaar geen mutaties te melden in de lijst met verbonden partijen.

Op de volgende pagina wordt een opsomming gegeven van de verbonden partijen die de gemeente
Vlissingen per 31 december 2016 kent per programma met de bijbehorende financiële bijdrage van de
gemeente Vlissingen in 2016.
Vervolgens is een uitgebreide lijst met gegevens van de diverse verbonden partijen opgenomen.
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Lijst Verbonden Partijen

Verbonden partijen per programma Gemeentelijke
bijdrage 2016 (X
€ 1.000)

Programma 1 De Sociale stad

Orionis 7.713

Programma 2 Gezond en wel

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) 1.813

Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. 114

Stadsgewestelijke Zwembad Vastgoed B.V. 354

Programma 3 De Lerende stad

Muziekschool Zeeland 261

Mondia Scholengroep -

Archipel scholen -

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

Britannia Watertoren BV -

Programma 6 Bruikbaarheid van de openbare ruimte

Afvalstoffenverwijdering Midden- en Noord Zeeland (OLAZ) 838

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) 337

Programma 7 Veiligheid

Veiligheidsregio Zeeland 2.461

Stadsgewestelijke brandweer (SGB) 430

Trainingscentrum Vlissingen B.V. -

Programma 10 Toerisme en Economie

N.V. Zeeland Seaports -

GR Zeeland Seaports -

Holding Zeeuwse Visveilingen N.V. -

N.V. Economische Impuls Zeeland -

Programma 11 Bestuur

Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) 17

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 57

Algemene dekkingsmiddelen

BNG (ontvangst van dividend) 72

Delta N.V. (ontvangst van dividend) -

Dataland B.V. -
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Verbonden Partijen

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ORIONIS WALCHEREN
Vestigingsplaats Vlissingen
Doel Op een bedrijfsmatige verantwoorde wijze uitvoeren van taken voor de gemeenten

op het terrein van gesubsidieerde arbeid, maatschappelijke participatie en een
vangnet bieden aan mensen die (nog) niet zelfstandig in hun kosten van bestaan
kunnen voorzien.

Betrokken partijen Raden en colleges van b&w van Veere, Vlissingen en Middelburg.
Vertegenwoordiging Eén bestuurslid DB (vz) en twee AB leden uit het college.
Financieel belang Bijdrage in de uitvoeringskosten, gebaseerd op het aantal klanten en het aantal

inwoners per gemeente. De gemeentelijke bijdrage 2016 was € 7.713.000 (2015:
€ 7.179.000).

Vermogen Het eigen vermogen 2016 € 1.401.000 (2015: € 1.927.000)
Het vreemd vermogen 2016 € 36.642.000 (2015: € 32.186.000)

Resultaat Resultaat 2016: € 1.207.000 (2015: € 2.327.000)
Raadsprogramma De Sociale stad
Ontwikkelingen Het jaar 2016 heeft vooral in het teken gestaan van de doorgaand stijgende

bijstandsklanten (achterblijvende resultaten) en als gevolg daarvan het verdiepend
onderzoek (Bureau Berenschot) naar de prestaties van Orionis Walcheren. Dit heeft
uiteindelijk geresulteerd in een op 23 maart 2017 door uw raad vastgesteld plan van
aanpak (uitvoering reeds gestart, evaluatie in 2018).

(Financiële) risico's De rijksbijdrage voor de uitkeringen is niet toereikend voor de uitgaven. Sprake van
tegenvallende omzetresultaten vanuit het werkbedrijf.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST ZEELAND ( GGD)
Vestigingsplaats Goes
Doel Behartiging van de preventieve taken op het terrein van de volksgezondheid die

aan de deelnemers zijn opgedragen, alsmede de taken waartoe de onderscheiden
deelnemers specifieke opdrachten verstrekken. Ter behartiging van de
gemeenschappelijke belangen van de deelnemers heeft de GGD Zeeland in ieder
geval tot taak de deelnemers te adviseren over de bevordering, totstandkoming
en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie, alsmede de
afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg.

Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
Vertegenwoordiging Eén bestuurslid en één plaatsvervangend lid uit het college.
Financieel belang Bijdrage naar rato van het aantal inwoners op 1 januari voorafgaand aan het

desbetreffende begrotingsjaar zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerd. De bijdragen 2016 waren voor de GGD € 1.491.000, Veilig Thuis
€ 151.000 en exploitatie Inkooporganisatie Jeugd € 168.000.

Vermogen Eigen vermogen 2016 € 3.019.000 (2015: € 3.388.000)
Vreemd vermogen 2016 € 20.983.000 (2015: € 18.978.000)

Resultaat Resultaat 2016 € 98.000 negatief (2015: € 271.000 positief).

Raadsprogramma Gezond en wel
Ontwikkelingen Inzet volgens kadernota

De inzet van de GGD heeft grotendeels plaatsgevonden binnen de kaders zoals
deze in de kadernota 2016 zijn vastgelegd en waar nodig zijn de (financiële) kaders
bijgesteld via begrotingswijzigingen.
Transformatie GGD
De transformatie GGD is afgerond en het nieuwe Basis Taken Pakket
Jeugdgezondheidszorg is Zeeuws geïmplementeerd. Hierbij is ook ingezet op
de samenwerking en het overleg met de lokale structuur. In aansluiting op de
transformatie zijn ook een aantal consultatiebureaus verhuisd naar een andere
locatie.
Uitbreiding GR
Verder is in navolging van Inkoop Jeugdhulp ook Veilig Thuis toegevoegd aan de
GR GGD Zeeland, door deze toevoegingen en een wijziging in de Wgr is aandacht
geweest voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling, die in 2017 zal
plaatsvinden.
Vitale Revolutie
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GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST ZEELAND ( GGD)
De afgelopen 2 jaar heeft de GGD energie gestoken in de Vitale revolutie, deze
ontwikkeling gaat nu een nieuwe fase in, waarbij instellingen en organisaties
gevraagd wordt om zich formeel aan het gedachtengoed te verbinden. In 2017 zullen
ook gemeenten gevraagd worden of zij deel nemen.
Nieuwkomers en publieke gezondheid
In 2016 heeft GGD zich genoodzaakt gezien, door de toestroom van statushouders,
hiervoor extra werkzaamheden uit te voeren. 

(Financiële) risico's De realisatie van de bezuinigingen. Laag weerstandsvermogen.

GEMEENTELIJKE VERVOERSCENTRALE B.V.
Vestigingsplaats Terneuzen
Doel Organiseren en regisseren van maatschappelijk- en leerlingen vervoer (Sociaal

Domein) op Walcheren.
Betrokken partijen Zeeuwse gemeenten
Vertegenwoordiging Via bestuurlijk overleg en Algemene aandeelhoudersvergadering
Financieel belang In 2015 heeft de gemeente 2.000 preferente aandelen gekocht voor € 0,34
Vermogen Eigen vermogen 2016: € 305.000 (2015: € 259.000)
Resultaat Resultaat 2016: € 46.000 (2015: €37.000)
Raadsprogramma Gezond en Wel
Ontwikkelingen Per 1 november 2015 is het Wmo vervoer, leerlingenvervoer en vervoer Sociale

Werkplaats gestart. In de toekomst mogelijke uitbreiding.
Risico's Geen risico's uit hoofde van aandeelhouderschap anders dan normale risico's

STADSGEWESTELIJK ZWEMBAD VASTGOED B.V.
Vestigingsplaats Vlissingen
Doel Het beheren en (doen) exploiteren van zwembadgebouwen alsmede het financieren

daarvan.
Betrokken partijen Gemeente Vlissingen en gemeente Middelburg.
Vertegenwoordiging De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter

grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (de helft van € 90.000).
Financieel belang De gemeente draagt bij in het exploitatietekort van de BV op basis van de

verhouding 50-50 met de gemeente Middelburg.
Vermogen Eigen vermogen 2016 € 324.000 (2015: € 522.00)

Vreemd vermogen 2016 € 13.587.000 (2015 € 14.321.000)
Resultaat Resultaat € 198.000 negatief (2015 € 252.000 negatief)
Raadsprogramma Gezond en wel.
Ontwikkelingen De totale baten over 2016 bedragen € 1.288.000 en de totale lasten € 1.486.000. Per

saldo volgt hieruit dat er over 2016 een negatief resultaat is behaald van € 198.000.
Dit tekort wordt volledig veroorzaakt doordat in 2016 een bedrag van € 204.000 aan
teveel ontvangen subsidie vanuit de gemeenten in het voorgaande jaar in mindering
is gebracht op de begroting 2016. Hiermee is invulling gegeven aan de ten tijde van
de oprichting van de BV gemaakte afspraak om de algemene reserve te begrenzen op
€ 300.000. Het winstsaldo 2016 exclusief de hierboven genoemde incidentele post
komt uit op € 6.000, hetgeen in lijn ligt met de begroting 2016.
Voor de vastgoed BV wordt voor 2018 eenmalig een tekort verwacht (resultaat
2018 begroot € 9,259 negatief). Dit is het gevolg van de stijgende kapitaallasten
agv de uitvoering van het investeringsprogramma. Vanaf 2019 zal door de
wegvallende kapitaallasten van de installaties (investeringen 2003 na 15 jaar volledig
afgeschreven in 2019) binnen de begroting weer ruimte ontstaan om nieuwe- en
vervangingsinvesteringen op te kunnen vangen binnen de reguliere budgetten.

(Financiële) risico's Bijdragen in een eventueel exploitatietekort.

DE ZEEUWSE MUZIEKSCHOOL
Vestigingsplaats Middelburg
Doel Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische

samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs
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DE ZEEUWSE MUZIEKSCHOOL
en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen en volwassenen
woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.

Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van de Zeeuwse gemeenten exclusief gemeente
Terneuzen.

Vertegenwoordiging Eén bestuurslid uit het college.
Financieel belang Een inwonersgerelateerde bijdrage 2016 van € 260.770.
Vermogen Eigen vermogen 2016: € 57.000 negatief (2015: € 39.000)

Vreemd vermogen 2016 € 1.110.000 (2015: € 1.186.000).
Resultaat Resultaat 2016 € 96.000 negatief (2015: € 158.000 negatief)
Raadsprogramma De Lerende stad
Ontwikkelingen Proces gestart om te komen tot uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling

Zeeuwse Muziekschool
(Financiële) risico's De uittreedsom van uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse

Muziekschool.

MONDIA SCHOLENGROEP
Vestigingsplaats Vlissingen
Doel Het in stand houden van een breed onderwijsaanbod op openbare grondslag van de

Wet op het voortgezet onderwijs en bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen op
godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in
de Nederlandse samenleving.

Betrokken partijen Raad en college van b&w van de gemeente Vlissingen.
Vertegenwoordiging Geen vertegenwoordiging. De directeur/bestuurder wordt door de Raad van Toezicht

benoemd. De leden van de Raad van Toezicht worden door de 3 Walcherse colleges
benoemd.

Financieel belang Geen financieel belang. Sinds 1 januari 2012 worden de begroting en de jaarrekening
alleen nog ter kennisgeving aan het college gezonden.

Vermogen Eigen vermogen 2016 € 7.764.000 (2015: € 7.688.000)
Vreemd vermogen 2016 € 6.460.000 (2015: € 5.708.000)

Resultaat Resultaat 2016 € 76.000 (2015: € 696.000)
Raadsprogramma De Lerende stad
Ontwikkelingen --
(Financiële) risico's geen

ARCHIPEL SCHOLEN
Vestigingsplaats Vlissingen
Doel Garant staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ieder kind op Walcheren.
Betrokken partijen Raden en colleges van b&w van Veere, Vlissingen en Middelburg.
Vertegenwoordiging Geen vertegenwoordiging.
Financieel belang Geen financieel belang. Sinds 1 januari 2012 worden de begroting en de jaarrekening

alleen nog ter kennisgeving aan het college gezonden.
Vermogen Eigen vermogen 2016 € 3.232.000 (2015 € 3.296.000)

Vreemd vermogen 2016 € 2.261.000 (2015 € 2.409.000)
Resultaat Resultaat 2016 € 64.000 negatief (2015 € 95.000 positief)
Raadsprogramma De Lerende stad.
Ontwikkelingen --
(Financiële) risico's geen

BRITANNIA WATERTOREN B.V.
Vestigingsplaats Vlissingen
Doel Het vastgoed Boulevard Evertsen 244 projectmatig ontwikkelen.
Betrokken partijen Gemeente Vlissingen.
Vertegenwoordiging De gemeente heeft 100% zeggenschap. Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt

€ 231.400.
Financieel belang De gemeente Vlissingen heeft de aandelen van Brittania Watertoren B.V. gekocht

voor € 333.000
Vermogen Eigen vermogen 2016: € 38.000 (2015: € 116.000)
Resultaat Resultaat 2016: € 78.000 negatief (2015: € 1.711.000)
Raadsprogramma Ruimtelijk ontwikkelen.
Ontwikkelingen Op 29-01-2015 besloot de gemeenteraad in te stemmen met verkoop van de locatie

aan AVV en € 2.200.000 af te boeken. Op 24-01-2017 is de BV ontbonden.
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BRITANNIA WATERTOREN B.V.
(Financiële) risico's De nieuwe eigenaar gaat de locatie binnen 3 jaar ontwikkelen binnen de daarvoor

geldende randvoorwaarden.

OLAZ
Vestigingsplaats Borsele
Doel Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het

gebied van de afvalstoffenverwijdering, waaronder mede begrepen wordt de zorg
voor de verwerking van afvalstoffen, het in stand houden van milieustraten en het
geven van voorlichting op het gebied van afvalpreventie en afvalverwijdering

Betrokken partijen Raden en colleges van b&w van de 13 gemeenten in Zeeland.
Vertegenwoordiging Eén bestuurslid en één plaatsvervangend lid uit het college van b&w.
Financieel belang ■ De deelnemers vergoeden aan OLAZ de kosten van het verwerken van afvalstoffen,

alsmede dragen bij in de kosten van de regionale milieustraten, van de
voorlichting en in de organisatiekosten van de gemeenschappelijke regeling zelf.

■ De vergoeding van de kosten voor het verwerken van afvalstoffen worden jaarlijks
bij wijze van voorschot in de begroting berekend; de hoogte van de uiteindelijk
aan de gemeente in rekening te brengen kosten is sterk afhankelijk van de
omvang/het gewicht van de aangeboden afvalstoffen

■ Voor de kosten van de regionale milieustraten (voorlichting- en organisatiekosten
van de gemeenschappelijke regeling) is een "fixed price" met OLAZ en DELTA
Milieu overeengekomen; deze "fixed price" bedroeg voor 2016 € 18,84 per inwoner
op 1 januari 2015: 44.485 x 18,84 = € 838.100 (2015 was het 44.465 x 18,25 =
€ 811.500).

Vermogen Eigen vermogen 2016: € 182.000 (2015: € 135.000)
Vreemd vermogen 2016: € 11.149.000 (2015: € 4.266.000)

Resultaat Resultaat 2016: € 47.000 (2015: € 0)
Raadsprogramma Bruikbaarheid van openbare ruimte
Ontwikkelingen Sinds 1 januari 2016 heeft O.L.A.Z. de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD)

overgenomen.
In 2016 is een aanbestedingstraject afgerond voor de verbranding van restafval. Het
bijbehorend transport wordt apart aanbesteed en zal worden afgerond in 2017. In
verband met afloop van contracten in 2017 zullen in dat jaar aanbestedingstrajecten
van start gaan voor de vermarkting van gft-afval, oud papier en karton, glas,
kunststof verpakkingsmateriaal/drankenkartons.

(Financiële) risico's De financiële bijdrage per inwoner is afhankelijke van de prijsontwikkeling van de in
te zamelen afvalstromen .
Voor de overname van de ZRD per 2016 zijn leningen afgesloten voor een bedrag
van € 5.100.000. Per 30 juni 2017 moet herfinanciering plaatsvinden van de
opgenomen leningen.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND (RUD)
Vestigingsplaats Terneuzen
Doel Taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de

deelnemende partijen uitvoeren, op het vlak van milieu
Betrokken partijen Alle gemeenten in Zeeland, Provincie Zeeland en Waterschap Zeeuwse Stromen
Vertegenwoordiging Eén lid in algemeen bestuur
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage voor 2016 was € 337.173
Vermogen Eigen vermogen 2016: € 798.000 (2015: € 646.000)

Vreemd vermogen 2016: € 2.438.000 (2015: € 2.634.000)
Resultaat Resultaat 2016: 235.000 (2015: € 204.000)
Raadsprogramma Bruikbaarheid van openbare ruimte
Ontwikkelingen Op 20 maart 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD ingestemd met de

invoering van de P*Q systematiek. Deze systematiek houdt in dat deelnemers van
de RUD geen vaste bijdragen meer betalen, maar betalen voor de daadwerkelijke
productie. De jaren 2017 en 2018 worden als overgangsjaren gebruikt voor de
invoering van de P*Q systematiek.

(Financiële) risico's Kostenstijging als gevolg van strengere landelijke kwaliteitseisen en/of een hoger
eigen ambitieniveau

VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND ( VRZ)
Vestigingsplaats Middelburg
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VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND ( VRZ)
Doel De doelstelling van de Veiligheidsregio Zeeland is het behartigen van de belangen

van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van Brandweerzorg,
Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en
crisismanagement en het beheer van een centrale gemeenschappelijke meldkamer
voor politie, brandweer en ambulancezorg.

Betrokken partijen Raden en colleges van b&w van alle Zeeuwse gemeenten.
Vertegenwoordiging De burgemeester in het algemeen bestuur en als agendalid en toehoorder in het

dagelijks bestuur.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage 2016 was € 2.461.000 (2015: € 2.443.000)
Vermogen De cijfers over 2016 zijn nog niet beschikbaar

Eigen vermogen 2015: € 4,3 mln (2014: € 4,1 mln)
Vreemd vermogen 2015: € 12,8 (2014: € 13,9 mln)

Resultaat Resultaat na bestemming 2015: € 312.000 (2014: € 262.000)
Raadsprogramma Veiligheid
Ontwikkelingen In juni 2016 heeft het AB van de VRZ besloten tot het instellen van een

organisatiebreed onderzoek. Het AB wilde hierbij inzicht krijgen in de stand van
zaken van de interne organisatie op het gebied van structuur, cultuur, leiderschap
en kwaliteit van samenwerking. Het onderzoeksbureau Twynstra & Gudde heeft
vervolgens een onafhankelijk organisatieonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding
van de rapportage heet het AB de waarnemend directeur opdracht gegeven tot het
opstellen van een plan van aanpak dat breed wordt gedragen door de organisatie en
het uitvoeren van het noodzakelijke verandertraject

(Financiële) risico's De VRZ heeft de komende jaren grote bezuinigingstaakstellingen te verwezenlijken.

STADSGEWESTELIJKE BRANDWEER VLISSINGEN - MIDDELBURG ( SGB)
Vestigingsplaats Middelburg
Doel De doelstelling van de Stadsgewestelijke brandweer betreft, na de regionalisering van

de brandweer per 1 januari 2014, het door de twee gemeenten gezamenlijk verzorgen
van het gebouwenbeheer van de kazernes en het onderhoud van de brandkranen
binnen de SGB.

Betrokken partijen Gemeenteraden en colleges van b&w van de gemeenten Middelburg en Vlissingen.
Vertegenwoordiging De burgemeester en één wethouder in het algemeen bestuur en twee

plaatsvervangende leden uit het college.
Financieel belang De gemeente Vlissingen draagt voor 50% bij aan de begroting van de SGB. De

bijdrage voor 2016 was € 430.000
Vermogen Eigen vermogen 2016: € 150.000 (2015: € 278.000)

Vreemd vermogen 2016: € 11.835.000 (2015: € 12.241.000)
Resultaat Resultaat na bestemming 2016: 128.000 -/- (2015: € 34.000)
Raadsprogramma Veiligheid
Ontwikkelingen Bij het overgaan van al het personeel, materieel en materiaal naar de VRZ is

afgespoken met alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke
regeling VRZ dat het eigendom van de gebouwen (kazernes) en het beheer van
de brandkranen achterblijft bij de gemeenten. Voor de gemeenten Vlissingen
en Middelburg geldt dat deze onderdelen niet in beheer zijn van de afzonderlijk
gemeenten, maar bij de SGB. Voor deze, bij de SGB achterblijvende taken, moet
samen met de gemeente Middelburg een uitvoeringsorganisatie worden ingericht.

(Financiële) risico's De voorziening FLO

TRAININGSCENTRUM VLISSINGEN B.V.
Vestigingsplaats Vlissingen
Doel Het verzorgen van cursussen op het gebied van brandpreventie, -het bestrijden en -

beveiligen en de realistische voorbereiding van cursisten op hun taken als (bedrijfs)
brandweerman/vrouw of al (bedrijfs)hulpverlener in bedrijven en instellingen.

Betrokken partijen Gemeente Vlissingen.
Vertegenwoordiging De gemeente heeft 100% zeggenschap. Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt

€ 150.000 met een agioreserve van € 822.260.
Financieel belang De gemeente is 100% aandeelhouder en heeft een landlopende lening verstrekt van

€ 350.000 (v.j. € 370.000). Daarnaast is een rekening-courant krediet verstrekt van
€ 101.000 (v.j. € 98.000)

Vermogen Eigen vermogen 2016: € 1.922.000 (v.j. € 1.319.000 )
Lang vreemd vermogen 2016: € 325.000 (2014: € 350.000)
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TRAININGSCENTRUM VLISSINGEN B.V.
Resultaat Resultaat 2016: € 171.000 negatief (v.j. € 8.000 negatief)
Raadsprogramma Veiligheid.
Ontwikkelingen Het uitbreiden van de cursuscapaciteit naar andere veiligheids- en

overheidsgerelateerde opleidingen.
(Financiële) risico's De invordering van de leningen

N.V. ZEELAND SEAPORTS
Vestigingsplaats Terneuzen
Doel Ontwikkeling, uitgifte en beheer van havens, haventerreinen en -faciliteiten.
Betrokken partijen Provincie Zeeland en de Gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen.
Vertegenwoordiging De Gemeente Vlissingen is participant in de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland

Seaports (GR ZSP) die, op haar beurt, de enige aandeelhouder is van de N.V. Zeeland
Seaports. De Gemeente Vlissingen heeft, uit het College, één lid in het Dagelijks
Bestuur en twee leden in het Algemeen Bestuur van de GR ZSP. Het aandeel van de
Gemeente Vlissingen in het aandelenkapitaal van de N.V. door middel van de GR is
16 2/3%.

Financieel belang -
Vermogen Groepsvermogen 2016: € 147.603.000 (2015: € 134.587.000)

Vreemd vermogen 2016: € 434.003.000 (2015:€ 465.085.100)
Resultaat Resultaat 2016: € 13.028.000 (2015: € 8.029.300)
Raadsprogramma Toerisme en economie.
Ontwikkelingen ■ De havens van Zeeland Seaports zijn in omvang en in overslag de derde haven van

Nederland. In de havens werken circa 32.500 mensen bij zo'n 200 bedrijven. De
havens zijn daarmee goed voor circa 20 procent van de Zeeuwse werkgelegenheid.
Bij de NV ZSP zélf werken 86 FTE's. De toegevoegde waarde in de Zeeuwse havens,
van € 5,1 miljard per jaar, is de hoogste per arbeidsplaats van alle Nederlandse
havens.

■ De zeegebonden overslag steeg licht met 0,4 procent; de binnenvaartoverslag steeg
met vijf procent. De totale watergebonden overslag (zee- en binnenvaart) nam
hierdoor toe, van 64,7 miljoen ton in 2015 naar 66,4 miljoen ton in 2016. De
overslag van de zeevaart, in tonnen, is gelijk aan die van de binnenvaart.

■ In 2016 werd 27,5 hectare aan grond in erfpacht uitgegeven en werd 17,5 ha aan
grond verkocht. Ook werd 43 hectare leidingstrook uitgegeven voor de bouw van
een solarpark. Dit is fors meer dan de gemiddelde gronduitgifte van 20 hectare
per jaar die vanuit het Strategisch Masterplan 2016 - 2022 wordt nagestreefd.
Daarnaast zijn de gronden van WarmCO2 zo goed als uitgegeven. Tot slot is in
2016 de bebouwing van het areaal toegenomen, van 53 hectare naar 96 hectare.

■ In 2016 stelde de GR ZSP het nieuwe strategisch masterplan 2016 - 2022 Winning
Combinations vast.

■ In november 2016 tekenden de NV ZSP en het havenbedrijf Gent een
intentieverklaring voor een fusieverkenning.

(Financiële) risico's De NV ZSP geeft de volgende risico's aan: strategische, operationele en financiële
risico's. Meer specifiek gaat het om rente- en kasstroomrisico's, krediet-, liquiditeits-
en bedrijfsrisico's (WarmCO2, Sloepoort, inkomstenderving indien de haventoegang
tot Vlissingen-Oost niet uitgebaggerd mag worden, debiteurenrisico's en een
(miniem) risico op overschrijding van het garantieplafond).De NV ZSP heeft
meerjarige verplichtingen lopen in het kader van
a) het Valuepark Terneuzen (borgstelling van max € 70,2 miljoen +
samenwerkingsovereenkomst met Dow om Mosselbanken en Braakmanpolder verder
te ontwikkelen);
b) het saneren van bodemverontreinigingen (waaronder Thermphos);
c) WarmCO2 (garantstelling + samenwerkingsovereenkomst);
d) het project Samenwerken & Slagkracht (incidentenbestrijding op Westerschelde);
e) de garantie- en dienstverleningsovereenkomst met de GR ZSP;
f) overeenkomsten Sloepoort / Sloebos;
g) een bijdrage ad € 6 miljoen voor de nieuwe zeesluis in Terneuzen;
h) Flushing Service Park (joint venture, minderheidsbelang, samenwerking om
grondkavels te verpachten).
De NV ZSP geeft aan meerdere juridische geschillen te hebben lopen. Voor één
daarvan heeft de NV ZSP een voorziening ad € 1,25 miljoen gevormd.
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N.V. ZEELAND SEAPORTS
Derivaten: Het beleid van ZSP is om een deel van de rente-, valuta- en
productprijsrisico’s af te dekken en ZSP maakt hierbij gebruik van afgeleide financiële
instrumenten die niet beursgenoteerd zijn en waarvan de onderliggende waarde niet
beursgenoteerd is. Kaders, richtlijnen en spelregels zijn geformuleerd in het Treasury
Statuut.
Rente- en kasstroom risico’s: ZSP loopt renterisico over de rentedragende vorderingen
(met name onder financiële vaste activa), liquide middelen en rentedragende
langlopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele
renteafspraken loopt ZSP risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met
betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt ZSP risico over de
marktwaarde. Met betrekking tot schulden met variabele renteafspraken is een
viertal contracten met betrekking tot het renterisico aangegaan (zie renteswaps).
De rubricering naar contractuele renteherzieningsdata (of aflossingsdata indien
laatstgenoemde eerder liggen) van de zowel in de balans als niet in de balans
opgenomen financiële instrumenten van ZSP waarover renterisico wordt gelopen,
luidt als volgt: zie hedgeratio.
Valutarisico: ZSP is hoofdzakelijk werkzaam in Nederland. Derhalve is er een beperkt
valutarisico.
Tegenpartij kredietrisico: ZSP handelt enkel met kredietwaardige partijen en heeft
procedures opgesteld om de kredietwaardigheid te bepalen. Tevens heeft ZSP
richtlijnen opgesteld om de omvang van het kredietrisico bij elke partij te beperken.
Bovendien bewaakt ZSP voortdurend haar vorderingen en hanteert de groep een
strikte aanmaanprocedure. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico
voor ZSP minimaal. Verder zijn er geen belangrijke concentraties van kredietrisico
binnen ZSP.
Liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben.
ZSP heeft vorderingen verstrekt aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen. Bij
deze partijen is geen historie van wanbetaling bekend.
Liquiditeitsrisico: ZSP maakt gebruik van meerdere banken om over een
verscheidenheid van kredietfaciliteiten te beschikken.
Milieurisico: Een bijzonder milieurisico betreft het terrein waarop Thermphos is
gevestigd. In november 2012 is het faillissement uitgesproken van de fosforfabriek
Thermphos gevestigd in Vlissingen-Oost.
WarmCO2: ZSP loopt het primaire risico voor de financiering van het project
WarmCO2. Het secundaire risico ligt bij de gemeenschappelijke regeling Zeeland
Seaports.

GR ZEELAND SEAPORTS
Vestigingsplaats Terneuzen
Doel Deelname in N.V. Zeeland Seaports en het verstrekken van garanties aan N.V.

Zeeland Seaports.
Betrokken partijen Provincie Zeeland en de Gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen.
Vertegenwoordiging De Gemeente Vlissingen is participant in de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland

Seaports (GR ZSP) die, op haar beurt, de enige aandeelhouder is van de N.V. Zeeland
Seaports. De Gemeente Vlissingen heeft, uit het College, één lid in het Dagelijks
Bestuur en twee leden in het Algemeen Bestuur van de GR ZSP.

Financieel belang -
Vermogen € -
Resultaat € -
Raadsprogramma Toerisme en economie
Ontwikkelingen Per 1 januari 2011 is Zeeland Seaports verzelfstandigd. Enig aandeelhouder van

de nieuwe N.V. is de GR Zeeland Seaports. Voor deze constructie is gekozen om de
N.V. Zeeland Seaports te kunnen faciliteren in het borgen van de financiering van
activiteiten, meer in het bijzonder door het onder voorwaarden verstrekken van
garanties aan financiële instellingen, indien en voor zover de N.V. hierin nog niet
zelf kan voorzien.
Van logistieke of operationele activiteiten is bij de GR Zeeland Seaports geen sprake
meer.

(Financiële) risico's De GR Zeeland Seaports staat garant voor de leningenportefeuille van de NV Zeeland
Seaports voor maximaal € 500 miljoen. Daarnaast staat de GR Zeeland Seaports
indirect garant voor WarmCO2, voor een bedrag ad max € 65 miljoen.
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HOLDING ZEEUWSE VISVEILING N.V.
Vestigingsplaats Vlissingen
Doel Holding Zeeuwse Visveilingen N.V. heeft een 100% deelneming in Zeeuwse

Visveiling Vlissingen B.V. en een 100% deelneming in Zeeuwse Visveiling Breskens
N.V.

Betrokken partijen Zeeuwse Visveiling Vlissingen B.V., Zeeuwse Visveiling Breskens N.V.
Vertegenwoordiging De Gemeente Vlissingen heeft 65% van de aandelen van de Holding.

Vertegenwoordiging van één wethouder in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.

Financieel belang -
Vermogen Groepsvermogen 2016: € 5.472.000 (2015: € 5.079.000)

Vreemd vermogen 2016: € 1.989.000 (2015: € 950.000)
Resultaat Groepsresultaat 2016: € 393.000 (2015: € 267.000)
Raadsprogramma Toerisme en economie
Ontwikkelingen Het resultaat van de Holding Zeeuwse Visveilingen BV bedroeg in 2016 € 393.000.

Het resultaat van de visveiling Vlissingen hierin is € 186.000, dat van Breskens is
€ 65.000 en dat van de Holding zo'n € 142.000.
Kotters en eurokotters hadden voor Vlissingen financieel een goed jaar. De
vloot groeide met één kotter. De tweede helft van 2016 was een uitstekend
garnalenseizoen. Minder ging het met de platvis (schol, kabeljauw en zeekatten).
Andere platvissoorten liepen aan tegen visquota. Zowel het aantal aangevoerde
kilo's als de behaalde omzet daalden in 2016 met tien procent ten opzichte van
2015. Voornaamste oorzaak was dat twee kotters hun vis via een andere veiling
verkochten. De aanvoer van vis daalde met 391 ton, van 5.510 ton in 2015 naar
5.119 ton in 2016. De daarmee samenhangende omzet (aan vis) daalde van € 25,6
miljoen in 2015 naar € 22,9 miljoen in 2016.
Breskens
Voor de visveiling Breskens zijn er nog slechts twee kotters die de letters BR op
de boeg dragen . Breskens is voor 90 procent afhankelijk van garnalen geworden,
een wispelturig produkt. Relatief hoge omzet door historisch hoge garnalenprijs.
Winstgevendheid veiling is afhankelijk van aantal aangevoerde kilo's.
Het aantal kilo's aangevoerde vis + garnalen steeg met 462 ton, van 1.869 ton kg
in 2015 naar 2.332 ton kg in 2016. De daarmee samenhangende omzet (aan vis +
garnalen) steeg van € 7 miljoen in 2015 naar € 13,1 miljoen in 2016.

(Financiële) risico's De grote afhankelijkheid van de visveiling Breskens van de aanvoer van garnalen
maakt de visveiling kwetsbaar voor (financiële) risico's. Daarnaast bestaat het risico
voor de aanlandplicht, het moeten aanvoeren van alle gevangen vis, leidt mogelijk
tot onwerkbare situaties op de vloot en in de aanvoerhavens. Extra kosten worden
verwacht voor opslag en koeling van vis die niet voor menselijke consumptie
verkocht mag worden. Ander punt van zorg is de Brexit. De Nederlandse visvloot is
voor een groot deel van Engelse en Schotse visgronden afhankelijk.

N.V. ECONOMISCHE IMPULS ZEELAND
Vestigingsplaats Middelburg (inmiddels in Vlissingen)
Doel Het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis) economie, met groei van

werkgelegenheid, door uitvoering van concrete projecten en door acquisitie van
bedrijven en investeringen van elders.

Betrokken partijen Provincie Zeeland, alle Zeeuwse gemeenten, zorg- en kennisinstellingen, ABN
Amro Bank, Dow Benelux B.V., Stichting Innovatiehuis West-Brabant, Rabobank
Walcheren / Noord-Beveland.

Vertegenwoordiging De Gemeente Vlissingen is voor 2,02% aandeelhouder. Vertegenwoordiging van één
wethouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Financieel belang Bijdrage gebaseerd op het aantal inwoners € 45.000.
Vermogen Eigen vermogen 2016: € 651.000 (2015: € 651.000)

Vreemd vermogen 2016: € 1.523.000 (2015: € 1.630.000)
Resultaat Resultaat2016: € 1.000 (2015: € 192.000)
Raadsprogramma Toerisme en economie
Ontwikkelingen Impuls heeft het jaar 2016 met een klein positief saldo ad € 1.000 (2015: € 192.000)

afgesloten.
Impuls geeft aan dat bij een aantal kostenposten, ten opzichte van de begroting
2016, sprake is van over- en onderschrijdingen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten
in relatie tot personeel en acquisitie. Impuls heeft, voor nieuwe projecten, extra
personeel ingehuurd. Daarnaast verstrekt Impuls trapsgewijs een eindejaarsuitkering
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N.V. ECONOMISCHE IMPULS ZEELAND
aan haar personeel. Op het gebied van acquisitie heeft Impuls meer kosten gemaakt
voor een herpositioneringstraject.
Het ministerie van Economische Zaken heeft Impuls voor de periode vanaf 2017 een
structurele bijdrage toegezegd. Dat biedt Impuls voor de langere termijn wat meer
zekerheid.
De organisatie, in FTE, nam opnieuw toe, van 15,45 in 2015 naar 16,4 in 2016.
Naast personeelsleden in dienst van Impuls worden ook tijdelijk projectmanagers
ingehuurd. Impuls kan daardoor flexibel mensen op projecten inzetten.

(Financiële) risico's Projectrisico: Impuls heeft hiervoor een voorziening op de balans opgenomen.
Actuariële en beleggingsrisico's: Impuls loopt actuariële en beleggingsrisico's over tot
en met de balansdatum toegezegde pensioenrechten.

VERENIGING VAN ZEEUWSE GEMEENTEN ( VZG)
Vestigingsplaats Middelburg
Doel ■ Het behartigen van belangen, welke aan haar leden gemeenschappelijk eigen zijn

■ Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van leden
■ Het verlenen van steun en medewerking aan instellingen welke in de provincie in

het belang van de gemeente werkzaam zijn
Betrokken partijen Alle Zeeuwse gemeenten.
Vertegenwoordiging Burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur.
Financieel belang Bijdrage (contributie) naar aantal inwoners. Voor 2016 was de contributie € 0,38 per

inwoner (€ 16.900).
Vermogen Eigen vermogen 2016 € 14.000 (2015: € 14.000)

Vreemd vermogen 2016 € 209.000 (2015: € 294.000)
Resultaat Resultaat 2016: € 371 (Resultaat 2015: € 2.041)
Raadsprogramma Bestuur
Ontwikkelingen Per 1 januari 2011 is het secretariaat van de VZG gevestigd in de gemeente

Middelburg.
(Financiële) risico's geen

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN ( VNG)
Vestigingsplaats Den Haag
Doel ■ Leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van bestuurstaken

■ Voor de leden of groepen van leden afspraken te maken met andere overheden
over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten
inzake de arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten aan te gaan
met werknemersorganisaties

■ Het behartigen van de belangen van haar leden welke samenhangen met de
door hen uitgevoerde bestuurs- en beheerstaken alsook de met deze taken
samenhangende: voorwaarden, tarieven en prijzen voor (o.a. energie gerelateerde)
producten en diensten, alsmede de overige aan het gebruik van hierboven
genoemde producten gerelateerde kosten en voorwaarden. Dit alles in de meest
ruime zin des woords.

Betrokken partijen Alle Nederlandse gemeenten.
Vertegenwoordiging n.v.t.
Financieel belang Contributie 2016: € 1,109 per inwoner. (€ 57.000)
Vermogen Groeps vermogen 2016 € 65,5 mln (2015: € 63,6 mln)

Vreemd vermogen 2016 € 81,1 mln (2015: € 85,5 mln )
Resultaat Resultaat 2016 € 0,757 mln (2015: € 1,049 mln)
Raadsprogramma Bestuur
Ontwikkelingen n.v.t.
(Financiële) risico's geen

BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN ( BNG)
Vestigingsplaats Den Haag
Doel De BNG is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.

Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten
van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Betrokken partijen Nederlandse instellingen met een maatschappelijk belang.
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BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN ( BNG)
Vertegenwoordiging De gemeente is aandeelhouder: 70.356 aandelen à € 2,50.
Financieel belang Over 2015 is in 2016 € 72.000 uitbetaald.
Vermogen Eigen vermogen 2016 € 4.486 mln (2015 € 4.163 mln)

Vreemd vermogen 2016 € 149.514 mln (2015 € 145.348 mln)
Achtergestelde schulden 2016 € 31 mln (2015 € 31 mln)

Resultaat Resultaat 2016 € 369 mln (2015 € 226 mln)
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Ontwikkelingen Het dividend van de BNG is gebasseerd op de nettowinst van de BNG. Deze

nettowinst is de afgelopen gestegen. De bank geeft gezien de aanhoudende
onzekerheden geen winstverwachting voor 2017.

(Financiële) risico's Indien op enig moment de nettowinst van de BNG te klein wordt, zal aan de
aandeelhouders geen dividend uitbetaald worden.
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PZEM N.V. (voorheen DELTA N.V.)
Vestigingsplaats Middelburg
Doel Werkzaam zijn op het gebied van energie en op het gebied van de voorziening in

andere goederen of diensten die daarmee samenhangen of daaraan verwant zijn in
de sector van de openbare nutsvoorzieningen en daaraan verwante sectoren.

Betrokken partijen Zeeuwse Gemeenten, Gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Dirksland,
Goedereede, Middelharnis, Oostflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en
Zuid-Holland en Bank Nederlandse Gemeenten.

Vertegenwoordiging De gemeente Vlissingen heeft zeggenschap in Algemene Vergadering van
Aandeelhouders ter grootte van 5,76% in het geplaatste aandelenkapitaal (880 /
15.280). Vertegenwoordiging van één wethouder in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.

Financieel belang Tot en met het boekjaar 2014 van de NV DELTA ontving de gemeente Vlissingen
dividend. Het didvidend is momenteel meerjarig op nihil geraamd.

Vermogen Groepsvermogen 2016: €1.078 mln. (2015: € 931 mln.)
Vreemd vermogen 2016: € 1.397 mln. (2015: € 1.753 mln.)

Resultaat Resultaat 2016: € 57.510 mln. (2015: € 110.710.000 (negatief))
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Ontwikkelingen ■ Energiemarkt: DELTA blijft last houden van de slechte omstandigheden op de

energiemarkt; ook voor 2017 voorziet DELTA moeilijke marktomstandigheden
met opnieuw prijzen waartegen, zonder subsidie, geen kostendekkende
energieproductie mogelijk is.

■ Splitsing: DELTA moet voor 1 juli 2017 de netwerkactiviteiten splitsen, in het kader
van de Wet Onafhankelijk Netbeheer.

■ Herstructurering: DELTA hoopte met de verkoop van Indaver en het windpark
Kreekraksluis, in 2015, schuldenvrij de herstructurering van het bedrijf ter hand te
kunnen nemen. Door aanhoudend slechte energieprijzen kon het echter niet bij
deze verkopen blijven.

■ Verkoop divisies: DELTA is in 2016 doorgegaan met de zoektocht naar kopers voor
andere bedrijfsonderdelen. Voor onderdeel Business Development werd Eneco
gevonden, voor DELTA Retail investeringsmaatschappij EQT gevonden en voor de
netwerkactiviteiten is Stedin de kopende partij.

■ Financiële ruimte: de verkoop van deze bedrijfsonderdelen moet het bedrijf
financiële ruimte bieden om de jaren (korte en middellange termijn), waarin de
negatieve marges op de productie van energie aanhouden, door te komen en, waar
mogelijk, de verlieslatende activiteiten verder te saneren.

■ Kredietfaciliteit passé: met de verkoop van DELTA Retail is ook de kredietfaciliteit
van PZEM NV komen te vervallen. DELTA geeft in haar bestuursverslag aan ook
daarom een voorzichtig financieel beleid te voeren.

■ PZEM NV: per 1 maart 2017 heeft DELTA NV een nieuwe naam gekregen: PZEM
NV. Na verkoop van de retailactiviteiten en de netwerkonderdelen resteert het
in 2016 gereorganiseerde Wholesalebedrijf, een deelneming a) van 50 procent
in Evides, b) van 70 procent in EPZ en c) van 50 procent in de Sloecentrale.
Daarnaast participeert PZEM NV voor een kleiner deel in een aantal andere
bedrijven.

■ Sociaal plan: door de verkoop van bedrijfsonderdelen en door de herstructurering
zijn arbeidsplaatsen komen te vervallen. Samen met vakbonden en centrale
ondernemingsraad is een sociaal plan overeengekomen met een looptijd tot mei
2018.

■ Werkgelegenheid: eind 2016 werkten bij DELTA en haar deelnemingen 1.680 fte
(2015: 1.786 fte).

■ Business case PZEM: in het najaar van 2017 wordt met de aandeelhouders de
business case van PZEM besproken.

■

■

(Financiële) risico's Op de balans van de gemeente Vlissingen zijn de aandelen gewaardeerd tegen een
boekwaarde van € 399.000. Dit betekent dat de gemeente tot dat bedrag een risico
loopt over haar deelneming. De gemeente heeft geen garanties of leningen verstrekt
aan de PZEM.
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PZEM N.V. (voorheen DELTA N.V.)
Als de energieprijzen aanhoudend laag blijven, is de PZEM financieel niet
langer in staat om de kerncentrale te financieren. Vanwege het nationaal
belang van de kerncentrale hebben zowel de commissie Balkenende als ook de
aandeelhpouders aangegeven dat voor een oplossing van dit probleem het Rijk hier
zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

DATALAND B.V.
Vestigingsplaats Gouda
Doel DataLand ontzorgt, ondersteunt en faciliteert sinds 2001 gemeenten op het gebied

van geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, oftewel objectinformatie. Zo ontzorgt
DataLand alle gemeenten door namens hen deze informatie toegankelijk te maken
voor publieke en private afnemers, zoals notarissen, banken en verzekeraars
en makelaars. DataLand is niet alleen ván, maar ook vóór gemeenten. Daarom
ondersteunt DataLand gemeenten op meerdere manieren bij het verbeteren van de
kwaliteit van hun gemeentelijke processen en registraties voor objectgegevens; door
het geven van opleidingen, organiseren van kennisbijeenkomsten, bewaken van de
kwaliteit van de gemeentelijke objectinformatie en leveren KNOOP, het gemeentelijk
knooppunt voor objectgegevens. Tot slot faciliteert DataLand gemeenten zich te
organiseren en zo hun stem te laten horen bij relevante ontwikkelingen op regionaal
en landelijk niveau. Voor dit doel heeft DataLand samen met de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) opgericht,
voeren we het secretariaat voor dit beraad en vertegenwoordigen we op verzoek van
het GGB gemeenten in regionale en landelijke gremia.

Betrokken partijen Gemeenten, Dataland en het bedrijfsleven.
Vertegenwoordiging De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter

grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (25.350 / 7.500.000).
Financieel belang De overeenkomst geeft recht op een vergoeding van 20% van de door Dataland

gegenereerde opbrengst van de gegevens van de gemeente Vlissingen.
Vermogen De totale investering in Dataland bedraagt € 2.550
Resultaat Jaarlijks rendement (voor de gemeente) ligt ongeveer op 5% (circa € 125 per jaar).
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Ontwikkelingen Toenemend aantal deelnemende gemeenten en toenemend aantal afnemers.

Ontwikkelingen inzake uitlevering en controle STUF WOZ via een beveiligde
internet verbinding.

(Financiële) risico's Het financieel risico is laag en beperkt zich tot het in certificaten geïnvesteerde
bedrag. Het betreft een eenmalige storting. Er zijn geen jaarlijkse kosten aan
deelname verbonden. De ontwikkeling van het eigen vermogen van DataLand is
neutraal of positief.
Op 26 mei 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet modernisering vpb-plicht
overheidsondernemingen aangenomen. Deze wet heeft geen gevolgen voor
DataLand (DataLand is reeds vpb-plichtig) en dus ook niet voor de uitkeringen die
DataLand verstrekt.
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Inleiding

In deze paragraaf grondbeleid is de 1e herziening 2017 van de grondexploitaties opgenomen, dit is een
actualisatie van de 2e herziening 2016.

Het grondbeleid bestaat uit de verschillende instrumenten die de gemeente heeft om de ruimtelijke
ontwikkelingen in de gemeente te realiseren. Daarbij staat de grondexploitatie centraal. Het grondbeleid
spreekt zich met name uit over welke rol de gemeente in de grondexploitatie wil spelen.

Uitgangspunt van de grondexploitaties is de structuur- en woonvisie van de Gemeente (2013).

Vertrekpunten hierbij zijn:

■ het scenario “anticiperen & transformeren”;
■ inzet op nieuwe accenten: het verder verzilveren van de kansen in de huidige markt;
■ inzet op flexibiliteit & kleinschaligheid om optimaal in te kunnen spelen op (markt)kansen;
■ inzet op niches in de (woning)markt die Vlissingen onderscheiden.

Duidelijk merkbaar sinds enige tijd is dat de markt aantrekt. Dit geldt zowel voor de eigen ontwikkelingen
van de gemeente als voor de diverse particuliere intiatieven.

Voorbeelden ontwikkelingen gemeente: Scheldekwartier (met marktpartijen is overeenstemming over 6
locaties met een uiteenlopend programma. Naast de afronding van de zware plaatwerkerij en de Willem
Ruysstraat gaat het hierbij om ca 650 woningen, 20 ligplaatsen en 150 parkeerplaatsen), Kenniswerf (voor
zover de gemeente bekend zijn ongeveer 40 bedrijven doende met plannen om zich in Vlissingen te
vestigen, te verbouwen of binnen de gemeente te verhuizen (stand per ultimo maart 2017)) , Claverveld/
Souburg-Noord (na het collegebesluit om de planontwikkeling van het Claverveld op te pakken, hebben
zich inmiddels ca 15 projectontwikkelaars gemeld die willen beginnen. In totaal gaat het om ca 150
woningen).

Voorbeelden particuliere initiatieven: Verlengde Bonedijkestraat, Herontwikkeling RK-kerk, herontwikkeling
Molenweg, herontwikkeling voormalige dierenasiel locatie, herontwikkeling Ritthem, ontwikkeling
Visodeweg (Philadelphia), herontwikkeling Kleine Markt, plannen voor Spuikom, plannen voor
Arsenaalplein, etc.

Herijking grexen (artikel 12)

In overleg met de toezichthouder en de inspecteur van het ministerie van BZK is bij de 2e herziening
2015 een duurzame herziening opgesteld met een meerjarige acceptabel risicoprofiel. Hierbij is ook een
externe toets uitgevoerd op de vertaling van de bevolkingsprognose en woningmarktbehoefte, naar
de waardebepalingen in de grondexploitaties, de gebruikte parameters en de vertaling naar meerdere
risicoprofielen. Met de 1e herziening 2016 is de actualisatie op basis van dit proces formeel vastgesteld
door de raad op 21 april 2016. Daarna is op basis van de accountantscontrole een aanpassing gedaan op de
grondexploitatie van het Scheldekwartier bij het opstellen vaststelling van de jaarrekening 2015. In deze
aanpassing is de geraamde dotatie vanuit de algemene begroting aan het Scheldekwartier stop gezet en zijn
de reeds uitgevoerde dotaties teruggeboekt.

Op basis van de BBV 2016 en de overleggen met de inspecteur van het ministerie van binnenlandse zaken is
in de 2e herziening 2016 een aantal belangrijke financieel administratieve wijzigingen doorgevoerd:

■ resultaten worden op eindwaarde gepresenteerd en de benodigde verliesvoorziening wordt hierop
gebaseerd, niet meer op de netto contante waarde (NCW). Hierdoor wordt direct de voorziening getroffen
die aan het eind van de looptijd van de betreffende grondexploitatie nodig is. Een jaarlijkse rente
ophoging van deze voorziening is dan niet meer nodig.

■ fonds bovenwijkse voorzieningen is bij de jaarrekening 2015 opgeheven. Daarom zijn alle dotaties vanuit
de betreffende grondexploitaties uit de ramingen verwijderd.
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■ ontvlechting van bovenwijkse voorzieningen.

Ontvlechting bovenwijkse voorzieningen 
Bovenwijkse voorzieningen, of ook wel bovenplanse voorzieningen, zijn voorzieningen die niet alleen
voor het betreffende plan van nut zijn maar ook voor de omgeving of de hele stad. Te denken valt aan
een toegangsweg die ook de toegang naar de omliggende gebieden verbetert, de aanleg van een brug
waardoor ook andere wijken een voordeel hebben. Tot nog toe zijn deze zowel planmatig als financieel in
de grondexploitaties opgenomen.
Op basis van de BBV 2016 en de overleggen met de inspecteur van het ministerie van binnenlandse zaken
zijn in de vorige herziening de bovenwijkse voorzieningen ontvlochten. Daarbij zijn deze voorziening
proportioneel binnen de grondexploitatie gehouden en voor het overige deel gedekt vanuit de algemene
begroting. Deze proportionaliteit is op basis van het nut van deze voorziening voor de grondexploitatie en
het algemene nut. Op deze manier ontstaat er een betere scheiding tussen grondexploitaties en de algemene
begroting.
Omdat deze voorziening deel uit maakt van het totale plan en er ook afhankelijkheden zijn binnen het
plan blijft de aansturing en uitvoering van deze voorziening wel in het plan opgenomen.

De volgende bovenwijkse voorzieningen zijn ontvlochten:

Bovenwijkse voorziening Plan Planning investering

Tijdelijke ontsluiting en tijdelijke brug Scheldekwartier Gerealiseerd

Nieuwe brug over het Dok Scheldekwartier 2017 - 2019

Wijkontsluiting (de Willem ruysstraat en aantakking brug) Scheldekwartier 2015 - 2019

Herstel kades rondom het Dok Scheldekwartier 2016 - 2018

Restauratie Dok van Perry Scheldekwartier Gerealiseerd

Herstel bestaande infrastructuur Kenniswerf fase 4 2016 - 2017

Verbinding Marie Curieweg - Poortersweg Bedrijventerrein Souburg fase 2 2016 - 2017

Fietspad langs Marie Curieweg* Bedrijventerrein Souburg fase 2 2016 - 2017

Ontsluiting Buitenhaven Bedrijventerrein Souburg fase 2 2018 - 2019

* In herontwerp van de infrastructuur Bedrijventerrein Souburg fase 2 is er geen vrijliggend fietspad langs de
Marie Curieweg opgenomen. Deze ontvlechting komt dan ook bij deze 1e herziening 2017 te vervallen.
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1. Uitgangspunten grondbeleid

Uitgangspunt Nota Grondbeleid (2013) 

Het vigerend (afwegings)kader is de door de Raad vastgestelde Nota Grondbeleid uit 2013. Hierin staan de
kaderstellingen van het Vlissingse grondbeleid omschreven, en is vastgelegd wat de mandaten van Raad,
College en de ambtelijke organisatie zijn.

Definitie Grondbeleid: Grondbeleid kan worden omschreven als het geheel van de wijze van toepassing van
het financiële en juridische instrumentarium dat de overheid ter beschikking staat om op de gewenste
plaats, tijdig en tegen aanvaardbare kosten grond c.q. ruimte beschikbaar te krijgen voor de vestiging van
door die overheid gewenste functies.

Beleid
Bij nieuwe ontwikkelingen wordt bij voorkeur een passief (facilitair) grondbeleid gevoerd, met als doel het
minimaliseren van risico's en een evenwichtige cashflow. Bij bestaande ontwikkelingen blijft een actief
grondbeleid gehandhaafd, met als doel het maximaliseren van de opbrengst van ingezette ontwikkelingen.

Organisatie

■ Raad (kaderstellend): de Raad stelt kaders door vaststelling van structuur- en woonvisie met
uitvoeringsprogramma, het grondbeleid, de jaarlijkse begrotingscyclus met beschikbaar stellen
budgetten, de grondexploitaties die 2 x per jaar geactualiseerd worden en de jaarlijkse vaststelling van de
grondprijzen.

■ College van B&W (verantwoordelijk voor uitvoering): het college is verantwoordelijk voor het behalen
van de resultaten uit de structuur- en woonvisie door uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma,
binnen de gestelde kaders en met de beschikbare budgetten. Daarover geeft zij een periodieke
verantwoording aan raad. Afwijkingen en beslissingen met verstrekkende gevolgen worden aan de raad
voorgelegd.

■ Ambtelijke organisatie (voert uitvoeringsprogramma uit): de ambtelijke organisatie voert het
uitvoeringsprogramma uit, binnen de gestelde kaders en de sturing van het college. Dit gebeurt binnen
het planontwikkelingsproces.

Financiën
De financiële kaders liggen vast binnen de financiële verordening en het Besluit Begroten en
Verantwoorden (BBV), Rapport Grondexploitaties per 1 januari 2016. Hierbij gelden de volgende
richtlijnen:

■ Bij de start van een grondexploitatie wordt er een financieel-economisch haalbaarheidsonderzoek
uitgevoerd en een business case gemaakt. Als dit plan tot uitvoer wordt gebracht wordt deze 2 x per jaar
geactualiseerd.

■ Het risicomanagement binnen de grondexploitaties is opgenomen in het organisatiebreed
risicomanagement en wordt 2 x per jaar geactualiseerd.

■ Voor de strategische aankopen waarbij een langere periode zit tussen het moment van aankoop en het
moment van ontwikkeling is er met de nieuwe BBV (2016) niet meer de mogelijkheid tot het toepassen
van een NIEGG. Deze gronden zijn opgenomen in de materiële vaste activa.

■ Winstneming kan genomen worden indien de reeds gerealiseerde winst hoger is dan de gecalculeerde
nog te maken kosten. Het verschil kan als winst genomen worden.

■ Indien gemeentegrond vanuit de algemene dienst wordt ingebracht in het grondbedrijf wordt die
grond gewaardeerd tegen de waarde waarop de grond op de balans is opgenomen.

■ Cashflow beheersing: investeringen worden pas dan gedaan als hierdoor ook zicht is op het realiseren
van inkomsten, of nadat de inkomsten gerealiseerd zijn.

■ Kostenverhaal: bij een particuliere ontwikkeling voert de gemeente een faciliterend (passief)
grondbeleid. Hierbij gaat de gemeente over tot kostenverhaal conform de Wro.
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■ Grondprijs: de Gemeente Vlissingen hanteert standaard grondprijzen die afhankelijk zijn van de
bestemming van de grond voor een aantal categorieën. Deze worden jaarlijks vastgesteld middels een
separaat raadsvoorstel.

■ Erfpacht: de Gemeente Vlissingen biedt de mogelijkheid van erfpacht aan.
■ Rente: de rente is aangepast naar de gemiddelde rentevoet.
■ Looptijd: In de BBV (2016) is een richtlijn opgenomen voor de maximale looptijd van een

grondexploitatie, deze is op 10 jaar gesteld. Indien hiervan afgeweken wordt moet dit gemotiveerd
worden en moeten beheersmaatregelen genomen worden. De Gemeente Vlissingen hanteert voor de
volgende plannen een termijn die deze 10 jaar overschrijdt:
■ Scheldekwartier (2030 in scenario midden en laag)
■ Kenniswerf fase 1 t/m 4 (2030 in scenario laag)
■ Souburg Noord (2027 in scenario midden, 2031 in scenario laag)
■ Claverveld (2028 in scenario midden, 2032 in scenario laag)
■ Bedrijventerrein Souburg fase 2 (2031 in scenario midden en laag)
Op basis van een realistisch uitgifte tempo van de bouwgrond zijn bovenstaande plannen te omvangrijk
om binnen 10 jaar te realiseren. Maar daarnaast zijn deze plannen te complex om een gedeelte uit te
sluiten en dit na 2026 als afzonderlijk gebied te ontwikkelen.
■ Het Scheldekwartier is opgedeeld in deelplannen. Vanwege de integrale ontwikkleing van dit plan is het

niet mogelijk om een deelplan zodanig te definiëren dat deze pas na de 10 jaars termijn uitgevoerd kan
worden en daarmee uit de grondexploitatie gehaald kan worden.

■ De Kenniswerf wordt in scenario 'midden' binnen de 10 jaarstermijn uitgevoerd, hier wordt dus niet
afgeweken. Het scenario 'laag' wordt gebruikt om de juiste risicoreservering te bepalen.

■ Bij Souburg Noord valt alleen het laatste jaar buiten de 10 jaarstermijn. In dit jaar zijn geen
opbrengsten meer geraamd, alleen nog kosten voor het woonrijp maken van het laatst opgeleverde deel
van fase 3. Daarom is het niet logisch deze restwerkzaamheden buiten de grondexploitatie te brengen.

■ Voor het plan Claverveld zijn nog 2 jaar buiten de 10 jaarstermijn gepland. Dit betreft de verkoop van
de laatste kavels en het woonrijp maken van het laatste gedeelte van fase 3. Ook hier geldt dat het niet
logisch is de laatste werkzaamheden buiten de grondexploitatie te brengen.

■ Bij het bedrijventerrein Souburg fase 2 zijn bijna alle infrastructurele werken binnen de 10 jaarstermijn
geraamd. In de jaren die na de 10 jaarstermijn vallen zijn vooral de verkoop van de laatste kavels
geraamd en het woonrijp maken van de resterende locaties. Omdat de kavels verkocht worden op basis
van de vraag van geïnteresseerden is niet aan te geven welke kavels buiten de termijn vallen en is het
daardoor niet mogelijk een plandeel uit de grondexploitatie te halen.

Voor alle deze plannen zijn de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk binnen de 10 jaars termijn
geraamd. Voor de geraamde verkopen die buiten de 10-jaars termijn lopen zijn in het scenario 'laag' de
opbrengsten geëlimineerd als risico-beperkende maatregel.

Wijze uitvoering grondbeleid
Per grondexploitatie wordt hier toegelicht welke vorm van grondbeleid wordt toegepast bij de huidige
grondexploitaties.
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  Project Vorm van grondbeleid
Jaar majeure
verwervingen Verwerving beïnvloedbaar

Scheldekwartier Actief 2004 zeer beperkt (laatste
restkavels)

Kenniswerf (incl.
Edisonpark)

Actief / faciliterend 2009 (binnenhavens) nee

Baskensburg III Actief nvt nee

Souburg Noord Actief 2002 nee

Claverveld Actief 2003 zeer beperkt (laatste
restkavels)

Middengebied Actief 2004 nee

Buitenhaven 3 Actief nvt nee

Bedr. Souburg 1+2 Actief nvt nee

Spuikom Actief 1981 nee

Middengebied III Faciliterend nvt nvt

Groote Markt Faciliterend nvt nvt

Verkuijl Quakkelaarstraat Faciliterend nvt nvt
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2. Ontwikkelingen 2016

De plannen zijn in 2016 niet altijd verlopen zoals in de jaarplannen is vastgelegd. Er zijn diverse
ontwikkelingen te melden, zo is er weer meer interesse voor het doen ontwikkelen van (deel)gebieden of
de aankoop van bouwgrond. Bij een aantal plannen zijn de werkzaamheden pas later in het jaar opgestart
vanwege onvoldoende capaciteit. De financiële verschillen ten opzichte van de vorige herziening ontstaan
door aanpassingen per afzonderlijk plan. In het vervolg van deze paragraaf vanaf onderdeel 4 is per plan
een nadere toelichting gegeven op de ontwikkelingen per plan.

Van deze in exploitatie genomen bouwgronden geeft onderstaande tabel een totaaloverzicht van de
geraamde eindwaardes 1e herziening 2017 (bedragen x € 1.000) van het scenario 'midden'. Zie bijlage tabel
1 voor de mutaties ten opzichte van de vorige herziening en de jaarrekening 2015. Zie bijlage tabel 2 voor
de stand van de boekwaarde per 31-12-2016 en de mutaties ten opzichte van de vorige herziening en de
jaarrekening 2015.

Plan Looptijd Eindwaarde
1e

herziening
2017

Majeure projecten

Scheldekwartier 2030 -95.600

Kenniswerf fase 1 2025 -11.813

Kenniswerf fase 2 2025 -3.837

Kenniswerf fase 3 2025 -948

Kenniswerf fase 4 2025 2.460

Uitbreidings- en inbreidingslocaties

Baskensburg III fase 3 2016 139

Souburg Noord 2027 1.677

Claverveld 2028 2.751

Beatrixlaan 2021 811

Verlengde Bonedijkestraat 2019 -121

Lammerenburg III (deel noordrand) 2021 873

Bedrijventerreinen

Buitenhaven 3 2022 1.211

Bedr. Souburg fase 1 2022 -833

Bedr. Souburg fase 2 2031 1.273

Overige locaties

Spuikom 2023 -5.386

Kleine Markt 2017 -408

Vrijburg-West 2018 -2.843

Nog uit te voeren vanuit afgesloten exploitaties 165

Totaal -110.429

Negatieve waarde betekent een verliesgevend plan, positieve waarde een winstgevend plan.
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3. Voorzieningen en reserves

Voorziening verliesgevende grondexploitaties
Conform het advies van de externe toets (Ecorys) is bij de 1e herziening 2016 en de jaarrekening 2015 voor
de inhoudelijk ambitie gekozen voor het scenario met een midden risicoprofiel maar voor de financiële
risicobeheersing gekozen voor het scenario met een laag risicoprofiel.

Voor de plannen waarbij de raming van de eindwaarde in het scenario 'midden' negatief uitvalt is een
voorziening getroffen. Op basis van de 2e herziening 2016 bedroeg het totaal van deze voorzieningen
€ 113,8 mln. Op basis van deze 1e herziening 2017 moet de voorziening aangepast worden naar € 121,8
mln. Het verschil ontstaat met name door een aantal aanpassingen in het Scheldekwartier: het terugdraaien
van ontvlochte rentekosten van reeds uitgevoerde werkzaamheden en grondaanbiedingen die lager zijn dan
het geraamde scenario 'midden'.

Daarnaast is voor de plannen waarbij de raming van de eindwaarde in het scenario 'laag' negatief uitvalt
een extra risicoreservering getroffen. Deze risicoreservering is het verschil tussen het scenario 'midden'
en het scenario 'laag'. Op basis van de 2e herziening 2016 bedroeg het totaal van deze risicoreservering
€ 36,1 mln. Op basis van deze 1e herziening 2017 en de nieuwe notitie Grondexploitatie 2016 van de
BBV moet de risicoreservering aangepast worden naar € 62,6 mln. Het verschil ontstaat met name door
aanpassingen vanwege de BBV: in het kader van de nieuwe notitie Grondexploitaties 2016 van de BBV
wordt aangegeven dat om de risico's die samenhangen met zeer lang lopende projecten te beperken de
looptijd van een grondexploitatiecomplex maximaal 10 jaar mag bedragen. Voor de grondexploitatie waar
een langere termijn dan 10 jaar geld is dat door de raad gemotiverd aangegeven. Als risico-beperkende
beheersmaatregelen die de gemeente heeft genomen om de onzekerheden en risico's die gepaard gaan met
de langere looptijd te mitigeren zijn de opbrengsten na de 10 jaarstermijn geëlimineerd voor de waardering
van de grondexploitaties. Daarnaast heeft er een bijstelling van de te berekenen rente plaatsgevonden.

Zie onderstaande tabellen (bedragen x € 1.000):

Verlies-
voorziening

Risico-
reservering

Totaal

Stand Jaarrekening 2015 88.628 22.511 111.139

Mutaties

- Aanpassing naar eindwaarde jaarrekening 2015 67.023 19.049 86.072

- Mutaties 2e herziening 2016 (met name ontvlechting) -41.876 -5.432 -47.308

Stand 2e herziening 2016 113.775 36.128 149.903

Mutaties 1e herziening 2017 8.014 -9.692 -1.678

Mutaties BBV jaarrekening 2016 (10 jaarstermijn en rente) - 36.126 36.126

Stand jaarrekening 2016 121.789 62.562 184.351

Zie bijlage tabel 3 voor de uitwerking en mutaties van de Verliesvoorziening en de Risicoreservering.

Onderstaande grondexploitatie is afgerond en kan worden afgesloten. De resterende boekwaarde komt ten
goede aan het totale resultaat.

Af te sluiten afgeronde grondexploitaties Boekwaarde

Baskensburg III fase 3 -139

Totaal af te sluiten grondexploitaties -139

Op basis van hiervoor genoemde mutaties van voorzieningen en af te sluiten grondexploitaties geeft
onderstaand overzicht het totaal aan mutaties weer:
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Mutaties Bedrag

Mutaties verliesvoorziening (1e herziening 2017 scenario midden) 8.014

Mutaties risicoreservering (1e herziening 2017 scenario laag) -9.692

Mutaties risicoreservering jaarrekening 2016 36.126

Afsluiten grondexploitaties -139

Resultaat 34.309

Bovenstaande betekent dat er een nadelig resultaat is van ca. € 34,3 mln. Dit resultaat wordt meegenomen
in het resultaat van de jaarrekening 2016.

Reserve grondexploitatie
Vanwege de financiële situatie bedraagt de reserve grondbedrijf nihil en zal dit de komende jaren ook zo
blijven.

Winstneming
Er is geen ruimte voor winstneming. De plannen Kenniswerf fase 4, Buitenhaven III en Beatrixlaan hebben
een voordelige boekwaarde, maar vanwege de kosten die nog geraamd zijn is er geen ruimte voor een
winstneming.
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4. Grondexploitaties

In dit hoofdstuk wordt per plan een nadere toelichting gegeven op de ontwikkelingen, inclusief de
gevolgen voor de grondexploitatie.   

Scheldekwartier
In 2016 werd conform het vastgestelde jaarplan gewerkt aan diverse kansrijke ontwikkelingen. Met
diverse partijen is onderhandeld over initiatieven om te ontwikkelen op het Scheldeterrein. Zo is met
Volker Wessels Vastgoed een overeenkomst gesloten voor de bouw van 86 woningen aan de noodzijde
van het Dok (locatie tijdelijke studentenhuisvesting) inclusief 10 ligplaatsen in het Dok. Tevens is
onderhandeld met verschillende partijen over vastgoedontwikkelingen aan de ‘Kop van het Dok’ (178
eenheden) en een iconische toren gericht op recreatie nabij de brug (90 eenheden) inclusief de afname van
parkeerplaatsen. In beide projecten is eind 2016 overeenstemming bereikt over grondwaarden en worden in
2017 koopovereenkomsten opgesteld, gericht op grondverkoop in 2018/2019.

Met het consortium Zeeuwse kwartiermakers is in 2016 het overleg over de ontwikkeling van deelgebied
Noord zonder succes afgerond. In aansluiting daarop is de gemeente in gesprek met diverse initiatiefnemers
om delen van dit deelgebied te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van blok C (aan de Van Dishoeckstraat)
is overeenstemming met Emergo Advies voor de ontwikkeling van 48 grondgebonden en gestapelde
huurwoningen. Daarnaast heeft de VOG een bod uitgebracht voor de bouw van ca. 40 woningen in het
naastgelegen blok D. Met woningbouwvereniging L’escaut wordt gesproken over de bouw van 200 sociale
woningen in deelgebied Noord in een periode van 10 jaar.

De planvoorbereiding van de nieuwe brug is gestart met oog op aanleg in 2018 en oplevering in 2019.
Daarnaast wordt, vanwege de slechte staat van de damwanden langs het Dok, de renovatie hiervan
uitgevoerd in 2017 t/m 2019. Voor de herbestemming van de Machinefabriek is een tender voorbereid die
in 2017 zal worden doorlopen.

De geraamde grondopbrengsten in 2016 hadden vooral betrekking op de start van de ontwikkeling in
deelplan Noord met ca. 25 woningen. Gezien de afgebroken gesprekken met de Zeeuwse Kwartiermakers
over hun businesscase, is een eerste grondverkoop in 2016 niet haalbaar gebleken. De overige geraamde
grondopbrengsten hadden betrekking op het initiatief van VOG voor de bouw van 23 woningen langs de
De Willem Ruysstraat, dit is conform planning gerealiseerd.

Daarnaast is in 2015 een overeenkomst aangegaan betreffende de verkoop van de Timmerfabriek en zijn
initiatiefnemers aan de slag gegaan met de uitwerking van de herbestemming. Verkoop was gepland in
2016, maar de uitwerking van de herbestemming heeft vertraging opgelopen en wordt daarom in 2017
verwacht.

Voor civieltechnische werkzaamheden was in het jaarplan een raming opgenomen voor met name het
bouwrijp maken/grondsanering zware plaatwerkerij en bouwblok E, het bouwrijp maken van de eerste fase
in deelplan Noord en de renovatie van de damwand aan de zuidzijde van het Dok. Het bouwrijp maken
van plaatwerkerij/bouwblok E is in 2016 afgerond. In de andere investeringen is vertraging ontstaan door
het uitblijven van een eerste grondverkoop in deelgebied Noord en technische problemen bij de renovatie
van de damwand. Deze werkzaamheden worden in 2017 gestart, samen met het woonrijp maken van de
openbare ruimte rondom de in 2017 op te leveren herbestemming van de zware plaatwerkerij.

In 2016 is gestart met de realisatie van een laad- en loswalvoorziening aan de Piet Heinkade, om daarom
te voldoen aan de uitspraak van de rechtbank in de zaak met KSG. Ook hier zijn de werkzaamheden
gestaakt vanwege problemen in de uitvoering. Inmiddels is met KSG overeenstemming bereikt over tal van
discussiepunten uit de koopovereenkomst 2004, waaronder de realisatie van deze voorziening.

In verband met een start in deelplan Noord was in het jaarplan de verwerving van gronden van Prins aan
de Van Dishoeckstraat en Arabesk voorzien. Vanwege vertraging in de start van deelgebied Noord zijn
deze aankopen doorgeschoven naar 2017, waarvan een deel van de aankoop van Prins begin 2017 reeds is
gerealiseerd.
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Kenniswerf fase 1, 2, 3 en 4
De Kenniswerf ontwikkelt zich steeds meer tot een aantrekkelijke omgeving om in te ondernemen, te
werken, te leren en waar mogelijk te wonen. Samenwerking tussen de 3 'O's (ondernemers, onderwijs en
overheid) staat er centraal, krachten worden gebundeld en kennis wordt gedeeld. Voor 4 deelgebieden
binnen het totale projectgebied zijn grondexploitaties ingesteld.

Kenniswerf fase 1:
dit betreft een aantal deellocaties in de omgeving van de onderwijsinstellingen. Er is op dit moment geen
concrete interesse voor deze gronden. Eerdere geïnteresseerden zijn afgehaakt. Wel worden er op het
naastgelegen Edisonpark sinds lange tijd weer kavels verkocht, dus de markt trekt weer aan. Verwachting is
dat dit ook positief effect zal hebben op de gemeentelijke deellocaties. Het voormalige watertorentje, op het
kavel Edisonweg Noord, is tijdelijk in gebruik gegeven aan de op het naastgelegen Edisonpark gevestigde
sportschool. Doel is hier tijdelijk buitensportactiveiten te organiseren.

Het pand aan de Edisonweg 8a is inmiddels verkocht. De ontwikkeling van kavel Edisonweg Zuid is mede
afhankelijk van de plannen met de gemeentelijke buitendiensten.

Kenniswerf fase 2:
dit betreft de zogenaamde spoorzone, het gebied tussen de Oude Veerhavenweg en het spoor. Dit
uitgeefbare gronden zijn grotendeels gereed voor bedrijfsuitgifte. Er is nog wel een opgaaf voor wat
betreft het afvoeren van overtollige grond die deels vervuild is. De bedrijven TEAM en Orionis hebben
zich reeds gevestigd in de spoorzone. De uitbreidingsplannen van TEAM zijn niet doorgegaan. Er is wel
overeenstemming over de vestiging van een tankstation op de gronden onder de hoogspanning. Het plan
hiervoor wordt verder uitgewerkt en de gronduitgifte wordt voorbereid. Verder is er op dit moment geen
concrete interesse voor bedrijfsgronden. Ook niet voor kantoorgronden rondom het Witte Huis. Het Witte
Huis zelf wordt dit jaar nog verhuurd aan Oceanwide. Oceanwide verwacht dit jaar nog wel de nieuwbouw
aan de Visserijkade in gebruik te nemen. Vanaf 2018 is het Witte Huis dan weer beschikbaar voor verhuur/
verkoop.

Kenniswerf fase 3:
dit betreft de ontwikkeling van de westelijke landtong van de Binnenhavens tot een gemengd en watersport
gerelateerd bedrijventerrein, waarvoor o.a. een Interreg subsidie is verkregen. Het terrein is deels gereed
gemaakt voor bedrijfsuitgifte. Het Interreg subsidie traject is inmiddels (ook financieel ) afgerond. Het is
de verwachting de verkoop van de lasloods binnenkort te effecturen. De directe omgeving zal hiervoor
o.a. bouwrijp gemaakt worden. Voor de rest van de ontwikkeling is er nog wel een opgaaf voor wat betreft
het afvoeren van overtollige grond die deels vervuild is. Het aanbrengen van de kunststof damwand als
saneringsmaatregel is afgerond. De hiervoor toegekende (extra) subsidie is ontvangen. Er bestaat interesse
voor de afname bedrijfsgronden, echter tot meer uitgiftes heeft dit nog niet geleid.

Kenniswerf fase 4:
Dit deelgebied beslaat de oostelijke landtong en het aangrenzende deel aan de Prins Hendrikweg. Het
gebied wordt ontwikkeld tot een gemengd en water gerelateerd bedrijventerrein. Voor de terreinen is budget
voor het bouwrijp maken gereserveerd. Daar waar noodzakelijk wordt nieuwe openbare infrastructuur
gerealiseerd. Er bestaat voor dit deelgebied volop interesse voor de afname van bedrijfsgronden. Diverse
transacties zijn in 2016 voorbereid en zullen in 2017 geëffectueerd worden.

De bestaande infrastructuur (inclusief kades) wordt gehandhaafd. De kades zijn in slechte staat. Herstel c.q.
vernieuwing is noodzakelijk om de terreinen geschikt te houden voor bedrijfsuitgiftes maar behoort niet
tot het grondexploitatiegebied. In de grondexploitatie was rekening gehouden met een bijdrage van ca.
€ 3 mln aan het herstel/vernieuwing van de bestaande infrastructuur binnen het grondexploitatiegebied
Kenniswerf 4e fase. Deze bijdrage is in het kader van de ontvlechting van de ‘bovenwijkse investeringen’
vorig jaar grotendeels uit de grondexploitatie gehaald.

De belangrijkste risico's voor de grondexploitaties Kenniswerf zijn de marktontwikkelingen
voor grondopbrengsten en het afzettempo van de uit te geven kavels. Uitgiftes vergen een lange
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voorbereidingstijd vergen, waardoor de geplande inkomsten vertragen. Daartegenover staat dat de voor de
uitgiftes noodzakelijke investeringen uitgesteld worden.

Baskensburg III fase 3
Fase 3
Op 19 april 2016 is de eigendomsakte gepasseerd en zijn de panden overgedragen aan Hertsens Beheer
B.V. Hertsens is gestart met de bouw van de studentencampus, begin van het schooljaar 2016/2017 zijn
de eerste studenten gehuisvest. Verwachting is dat de studentencampus begin 2018 volledig is gerealiseerd
en in gebruik is genomen. Alle werkzaamheden binnen de grondexploitatie zijn afgerond, waarmee deze
grondexploitatie afgesloten kan worden.

Souburg Noord
In fase 1 kan een deel woonrijp gemaakt worden, in 2016 zijn hiervoor de voorbereidingen gestart zodat
dit in 2017 plaats kan vinden. Voor de ontwikkeling van het tweede deel van de woningen aan het
Kroonjuweel is overleg met de ontwikkelaar, bij voldoende belangstelling zal tot bouw worden overgegaan.
In deze fase zijn nog 3 kavels beschikbaar voor ontwikkeling d.m.v. particulier opdrachtgeverschap (PO),
hoewel er wel interesse is, heeft dit in 2016 niet geleid tot verkoop. Samen met een andere ontwikkelaar
wordt de ontwikkeling van het Valkhof onderzocht. Deze overleggen verlopen positief maar hebben in
2016 nog niet tot overeenstemming geleid.

Vanwege capaciteitsproblemen is in 2016 niet gestart met de planvoorbereidingen voor fase 2 en 3. Daarom
is een extern bureau gevraagd dit uit te voeren en dit is in 2017 gestart. Voor hof Vlugtenburg is het
bestemmingsplan onherroepelijk geworden en is het tweede perceel verkocht. De restauratie van de oude
boerderij is bijna afgerond.

Claverveld
Dit plan had hiervoor de naam Tuindorp fase 2, voor een naam die beter past bij de gewenste uitstraling
is gekozen voor de naam Claverveld. Voor de duidelijkheid wordt voorgesteld ook de naam van de
grondexploitatie te veranderen in Claverveld.

In 2016 is het projectplan opgesteld en gestart met het maken van een stedebouwkundig ontwerp. In
overleg met de eigenaar is ook gekozen om de ontwikkeling van een 3-tal particuliere kavels gelijk op te
laten lopen met de ontwikkeling van Claverveld, dus geen versnelde ontwikkeling. Deze 3 kavels liggen
wel binnen het op te stellen bestemmingsplan voor Claverveld, maar niet binnen de grenzen van de
grondexploitatie Claverveld.

In 2017 zal de planvoorbereiding verder plaats vinden waarbij ook potentiële kopers mee kunnen denken.
Voor de realisatie van het plan is het noodzakelijk dat nog 3 kavels verworven worden, hierover is
overeenstemming met de eigenaren.

In de voorgaande herzieningen is in het scenario 'laag' rekening gehouden met een aanpassingen van het
programma: een vermindering van het aantal te realiseren woningen. Gezien de concrete plannen die nu
voor dit plan gemaakt worden, wordt voor het scenario 'laag' gekozen voor hetzelfde programma, maar met
een langere doorlooptijd en een verlaging van de geraamde grondprijs.

Beatrixlaan
Er is in 2016 geen kavel verkocht van de resterende kavels in dit plan. Daarom is met een geïnteresseerde
ontwikkelaar gesproken over een aangepast programma voor de resterende gronden. Hierbij zijn op de
hoek Jozef Israëlslaan / van Dishoekstraat een aantal rijwoningen in plaats van vrij staande woningen
opgenomen. De vrije kavels aan de Jozef Israëlslaan blijven gehandhaafd, maar kunnen ook voor de
realisatie van 2-onder-1 kap woningen ingezet worden. Voor de kavel aan de kop van de Beatrixlaan wordt
met een geïntereseerde ontwikkelaar gesproken voor de realisatie van een aantal stadswoningen. Daarmee
kan de ontwikkeling van deze kavel binnen de looptijd van het plan Beatrixlaan opgenomen worden.

De huidige boekwaarde van dit plan is voordelig, maar omdat de geraamde kosten ongeveer gelijk zijn aan
deze positieve boekwaarde is er geen mogelijkheid tot het doen van een winstneming.
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Verlengde Bonedijkestraat
Voor de ontwikkeling van 14 woningen aan de Verlengde Bonedijkestraat is een intentieovereenkomst
gesloten. De ontwikkelaar heeft tot 1 oktober 2016 de gelegenheid gekregen een marktverkenning uit
te voeren. Na deze marktverkenning waren nog slechts 3 woningen verkocht en de belangstelling voor
de middeldure koopwoningen was de resterende tijd van het jaar minimaal ondanks de aantrekkende
woningmarkt. Daardoor is er nog geen overeenkomst en zijn ook de voorbereidende werkzaamheden niet
uitgevoerd in 2016.

Met de initiatiefnemer wordt nu gesproken over een aangepaste inrichting waarbij 15 i.p.v. 14 woningen
worden ontwikkeld maar op minder uit te geven grond. Hierdoor zullen de geraamde inkomsten lager
worden en de geraamde kosten juist hoger.

Lammerenburg III
De noordrand van deze locatie is in exploitatie genomen. Met een initiatiefnemer is overeenstemming
bereikt over de realisatie van 7 à 8 woningen in (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), als
voortzetting van de reeds aanwezige vrijstaande woningen langs de Lammerenburgweg. De grondprijs
waarover overeenstemming is, is conform die in het scenario 'laag'.

In 2017 zal de overeenkomst opgesteld gaan worden en de verdere planuitwerking. Na ondertekening van
de overeenkomst zal gestart worden met de voorbereidiende werkzaamheden van het bouwrijp maken.

Buitenhaven 3
Dit plan is nagenoeg afgerond. De verkoop van de nog resterende kavels bleef in 2016 achter bij de
planning. Er is in 2016 wel een kavel verkocht, maar de daadwerkelijke overdracht heeft begin 2017
plaatsgevonden. De interesse naar bouwgrond op deze locatie is wel toegenomen; de verwachting is dan
ook dat dit jaar wel conform raming grond verkocht gaat worden. De nog uit te voeren werkzaamheden
worden pas ter hand genomen als de resterende bouwgrond is verkocht.

Bedrijventerreinen Souburg fase 1 en fase 2
Fase 1
Het plan is voor het grootste deel gereed. In 2016 is er wel grond verkocht, maar minder dan geraamd. Er
is weer voldoende interesse voor de resterende kavels, zodat de verwachting is dat in 2017 wel conform de
raming grond verkocht zal worden.

Fase 2
Fase 2 maakt deel uit van het FES project, welke samen met de provincie Zeeland en Zeeland Seaports
opgezet is. In 2016 heeft het plan niet de voortgang gehad zoals van te voren gepland. Wel is op basis van
een nieuwe wens voor de ontsluiting van de te bouwen marinierskazerne de gehele infrastructuur opnieuw
ontworpen. Daarbij zijn ook nieuwe meetgegevens van de verkeersstromen meegenomen. Daarnaast
bleek de grond in dit gebied veel slapper te zijn en moet er ter plaatse van de toekomstige infrastructuur
langdurig voorbelast worden. Dit voorbelasten is in 2016 gestart. Het nieuwe ontwerp van de infrastructuur,
inclusief fietstunnel, is doorgerekend in deze herziening. Door deze aanpassingen verslechtert het resultaat
van het totale plan met ca. € 0,5 mln. Maar door de ontvlechting van de bovenwijkse voorzieningen (een
groot deel van de infrastructuur) verbetert het resultaat van de grondexploitatie. De extra kosten komen
door de ontvlechting ten laste van de algemene begroting.

In 2017 wordt er verder gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe
infrastructuur.

Spuikom
In 2016 was er nog steeds overleg met geïnteresseerden over de realisatie van leisure in de Spuikom. Dit
heeft nog niet geleid tot overeenstemming. Daarom zijn de voorbereidende werkzaamheden ook niet
uitgevoerd.

In 2017 wordt dit overleg met geïnteresseerden voortgezet, pas als dit heeft geleid tot een overeenkomst
zullen de voorbereidende werkzaamheden gestart worden.
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Kleine Markt
Door de initiatiefnemer is een plan opgesteld voor de ontwikkleing van een commerciële ruimte met
daarboven 36 studio's en 6 appartementen. Met deze initaitiefnemerde is overeenstemming bereikt over de
grondprijs, deze is conform scenario 'laag'.

In 2017 wordt dit uitgewerkt in een overeenkomst, na ondertekening zullen de voorbereidende
werkzaamheden van start gaan.

Vrijburg west
Dit is het gebied ten oosten en ten westen van het sportpark Vrijburg. Deze locatie is in exploitatie
genomen, waarbij een deel van de gronden ingezet kan worden als sport en maatschappelijk. Met een
initiatiefnemer wordt hierover overleg gevoerd. De resterende gronden kunnen als landbouwgrond
verkocht worden. Voor het deel ten noorden van het zwembad wordt hierover overleg gevoerd met de
huidige gebruiker van deze gronden.

Nog uit te voeren vanuit afgesloten grondexploitaties
Dit betreft kleine werkzaamheden die voor het lopende jaar nog resteren vanuit afgesloten
grondexploitaties. In 2016 is de laatste kavel aan de Schans in Oost-Souburg verkocht, maar de overdracht
heeft pas begin 2017 plaats gevonden. Verder zijn hier nog de mogelijke juridische kosten opgenomen die
voortvloeien uit de restwerkzaamheden Baskensburg III fase 1 en de kosten voor de afwikkeling van de
energiekosten Baskensburg III fase 3.
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5. Risicoparagraaf

Met de uitvoering van het grondbeleid en het participeren in grondexploitaties zijn verschillende risico’s
verbonden. De belangrijkste algemene risico’s die kunnen worden genoemd zijn de volgende:

■ Als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen en renteschommelingen kan de vraag naar bouwgrond
(tijdelijk) afnemen. De grond blijft dan langer in eigendom waardoor renteverliezen ontstaan. Dit is
momenteel aan de orde, gezien de macro-economische omstandigheden.

■ Het niet tijdig kunnen verwerven van grond en het aspect van stijgende aankoopprijzen vormen
eveneens een risico.

■ De veelheid aan procedures die in de regel moet worden doorlopen om tot realisering van een plan te
komen, kunnen tot vertraging in de tijd en tot inhoudelijke problemen leiden. Planexploitaties kunnen
hierdoor minder gunstig uitkomen dan verwacht.

■ milieurisico’s, bodemproblemen en eventuele planschadeclaims.

Tegenover de risico’s die vooral verbonden zijn met een actieve gemeentelijke opstelling staat het risico dat
vaak niet 100% van de gemeentelijke kosten kunnen worden verhaald in geval van particuliere exploitaties
waarbij de gemeente een meer terughoudende positie kiest.

Per project zijn de risico’s geïnventariseerd. Aan de kostenkant betreft dit veelal bodemsaneringen en
explosievenonderzoek. Indien aannemelijk is dat hiervoor kosten gemaakt moeten worden, dan zijn deze
meegenomen in de grondexploitatie middels een reservering van kosten hiervoor. Voor het Scheldekwartier
en de Kenniswerf is apart een risicoanalyse uitgevoerd. Dit is verwerkt in het scenario "laag".
Aan de opbrengstenkant zijn dit het tijdstip en de omvang van de verkoop van bouwgronden. Dit is tevens
het belangrijkste risico binnen de huidige grondexploitaties.

Daarvoor zijn voor alle grondexploitaties een scenario met een laag risicoprofiel doorgerekend. Het
financiële verschil tussen het scenario met een midden risicoprofiel en dat met een laag risicoprofiel
is aangemerkt als risicovoorziening en bij de totale voorziening gevoegd (zie onderdeel 3. Reserves en
voorzieningen).

Een constante monitoring en sturing op resultaten is hierbij noodzakelijk en verankerd middels de
herzieningen die twee keer per jaar plaatsvinden. Daarnaast wordt er per kwartaal over de voortgang van de
projecten gerapporteerd, inclusief de beheersing van de risico’s.
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Tabel 1 Overzicht eindwaarden

2e herziening 2016 1e herziening 2017

Plan Looptijd jaarrekening
2015

(NCW)

+

aanpassing
naar

eindwaarde

+

aanpassing
rente

+

ontvlechting
bovenwijkse

voor-
zieningen

+

verwijderen
dotaties res.

bovenw.
voor-

zieningen +

overige
mutaties

=

2e
herziening

2016
(eindwaarde)

+

mutaties 1e
herziening

2017

=

1e herziening
2017

(eindwaarde)

Majeure projecten

Scheldekwartier 2030 -65.992 -57.215 4.385 35.374 -3.748 -87.196 -8.404 -95.600

Kenniswerf fase 1 2025 -8.177 -3.926 -6 -12.109 296 -11.813

Kenniswerf fase 2 2025 -2.629 -1.263 37 -3.855 18 -3.837

Kenniswerf fase 3 2025 -740 -355 122 -973 25 -948

Kenniswerf fase 4 2025 -341 -164 3.169 -39 2.625 -165 2.460

Uitbreidings- en inbreidingslocaties

Baskensburg III fase 3 2016 140 - 140 -1 139

Souburg Noord 2027 716 344 300 - 1.360 317 1.677

Claverveld 2028 1.476 887 413 - 2.776 -25 2.751

Beatrixlaan 2021 881 191 - 1.072 -261 811

Verlengde Bonedijkestraat 2019 41 5 - 46 -167 -121

Lammerenburg III (noordrand) 2021 858 185 35 - 1.078 -205 873

Bedrijventerreinen

Buitenhaven 3 2022 1.025 272 - 1.297 -86 1.211

Bedr. Souburg fase 1 2022 -684 -181 - -865 32 -833

Bedr. Souburg fase 2 2031 -2.891 -2.316 5.317 - 110 1.163 1.273

Overige locaties

Spuikom 2023 -4.370 -1.381 - -5.751 365 -5.386

Kleine Markt 2017 -159 -7 - -166 -242 -408

Vrijburg-West 2018 -2.645 -215 - -2.860 17 -2.843

Nog uit te voeren vanuit afgesl.
exploitaties

107 4 - 111 54 165

Totaal -83.384 -65.135 4.385 43.860 748 -3.634 -103.160 -7.269 -110.429



133

Tabel 2 Overzicht boekwaarden en mutaties

Bedragen x € 1.000 Boekw.
31-12-2015

+

Vermeerd.
2016

+

Vermind.
2016

=

Boekw.
31-12-2016

+

Nog te
maken
kosten

+

Nog te
realiseren

opbr.
=

Eindw. 1e
herziening

2017
voordelig

Eindw. 1e
herziening

2017
nadelig

Majeure projecten

Scheldekwartier * 91.146 -3.640 -335 87.171 90.522 -82.093 - 95.600

Kenniswerf fase 1 8.467 380 -165 8.682 4.680 -1.549 - 11.813

Kenniswerf fase 2 3.184 458 -49 3.593 3.166 -2.922 - 3.837

Kenniswerf fase 3 800 516 -536 780 3.261 -3.093 - 948

Kenniswerf fase 4 -1.258 -15 87 -1.186 2.672 -3.945 -2.460 -

Uitbreidings- en inbreidingslocaties

Baskensburg III fase 3 ** 1.384 241 -1.625 -

Souburg Noord 7.394 311 -102 7.604 7.504 -16.785 -1.677 -

Claverveld 6.409 264 - 6.673 7.774 -17.198 -2.751 -

Beatrixlaan -220 11 - -209 178 -780 -811 -

Verlengde Bonedijkestraat 300 35 - 335 298 -512 - 121

Lammerenburg III (deel noordrand) 147 8 - 155 309 -1.338 -873 -

Bedrijventerreinen

Buitenhaven 3 -596 209 -219 -606 811 -1.416 -1.211 -

Bedr. Souburg fase 1 1.937 79 -99 1.917 458 -1.542 - 833

Bedr. Souburg fase 2 4.556 345 -1.340 3.561 7.815 -12.649 -1.273 -

Overige locaties

Spuikom 5.378 206 - 5.584 1.879 -2.077 - 5.386

Kleine Markt 544 24 - 568 66 -226 - 408

Vrijburg-West 3.294 127 - 3.421 752 -1.330 - 2.843

Nog uit te voeren vanuit afgesloten exploitaties -1 3 -45 -43 6 -128 -165 -

Totaal grondexplotaties 132.865 -438 -4.428 128.000 132.151 -149.583 -11.221 121.789

* In het plan Scheldekwartier zijn in 2016 met de ontvlechting ook reeds gemaakte kosten van voor 2016 ontvlochten. Daardoor ontstaat bij 'Vermeerdering 2016' een
negatief bedrag.
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** Het plan Baskensburg III fase is op 31-12-2016 afgesloten. Het restant van de boekwaarde, - € 139.000, is ten gunste gebracht aan het jaarresultaat 2016.
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Tabel 3 Overzicht verliesvoorziening en risicoreservering

Verliesvoorziening Risicoreservering

Voorziening grondexploitaties voorziening 1e
herziening 2017*

risico-
reservering

1e herziening
2017 +

mutaties BBV
bij jaarrekening

2016
=

risicoreservering
jaarrekening 2016

Scheldekwartier 95.600 20.400 13.753 34.153

Kenniswerf fase 1 11.813 2.505 1.520 4.025

Kenniswerf fase 2 3.837 1.640 924 2.564

Kenniswerf fase 3 948 653 653 1.306

Souburg-Noord 5.304 5.304

Claverveld - 6.511 6.511

Verlengde Bonedijkestraat 121 69 3 72

Bedr. Souburg fase 1 833 378 45 423

Bedr. Souburg fase 2 - 7442 7.442

Spuikom 5.386 437 -19 418

Kleine Markt 408 19 2 21

Vrijburg-West 2.843 335 -12 323

Totaal 121.789 26.436 36.126 62.562

* De verliesvoorziening bij de jaarrekening 2016 is gelijk aan de verliesvoorziening bij de 1e herziening 2017.
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De reserves en voorzieningen zijn als volgt te specificeren:

Overzicht reserves en voorzieningen
Stand per
01/01/16 Dotatie Onttrekking

Stand per
31/12/16

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve -32.991 660 96.726 -129.057

Bestemmingsreserve 3.212 6.217 700 8.729

Totaal Reserves -29.779 6.877 97.426 -120.328

Verliesvoorziening grondexploitaties - 58.121 - 58.121

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 3.942 699 382 4.259

Voorziening Tariefegalisatie GRP 1.013 1.674 - 2.687

Onderhoudsvoorzieningen 171 - 5 166

Totaal voorzieningen 5.126 60.494 387 65.233

Totaal reserves en voorzieningen 10.021 67.371 97.813 -55.095

De stand van de reserves en voorzieningen per 31 december 2016 is exclusief het nog te bestemmen
resultaat van 2016.

In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid rondom de reserves en voorzieningen. In de toelichting op
de balans wordt per reserve en voorziening inzicht verstrekt in de omvang, doelstelling en mutaties.

Beleid
In 2003 is met de nota “reserves en voorzieningen” een beleidskader opgesteld ten aanzien van reserves en
voorzieningen. In deze nota is vastgesteld dat:

■ Het instellen en opheffen van reserves en voorzieningen gebeurt bij besluit van de gemeenteraad;
■ Voor onttrekkingen aan reserves voorafgaand toestemming nodig is van de gemeenteraad;
■ Iedere 4 jaar het reserve- en voorzieningenbeleid wordt geëvalueerd. Tevens wordt bij de begroting en

jaarrekening aandacht besteed aan het reserve- en voorzieningenbeleid;
■ Het berekenen van rente over de reserves en voorzieningen wordt gehandhaafd. Het rentepercentage

hiervoor wordt jaarlijks vastgesteld bij het opmaken van de uitgangspunten van de begroting (kadernota);
■ Berekende rente over reserves wordt toegevoegd als incidenteel dekkingsmiddel aan de exploitatie;
■ Berekende rente over voorzieningen wordt toegevoegd als incidenteel dekkingsmiddel aan de exploitatie

voor zover de voorzieningen niet tegen contante waarde worden opgenomen. De voorziening
verliesgevende grondexploitaties is tegen eind waarde opgenomen, en wordt in mindering gebracht op
de voorraad grond. Dit wordt per gondexploitaties bepaald. daar waar de waarde van de grond minus de
verliesvoorziening negatief is wordt een voorziening gevormd.

Berekende rente
Over de reserves wordt geen rente berekend.
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Hier wordt via de programmarekening met toelichting en de balans met toelichting de financiële
verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2016.

4.1 BALANS

Op de volgende twee pagina's wordt de balans gepresenteerd.
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Activa

ACTIVA Ultimo 2016 Ultimo 2015

Vaste activa

Immateriële vaste acitva 8.034 -

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden * 8.034 -

Materiële vaste activa 139.664 133.926

- Investeringen met economisch nut 61.342 63.176

- Investeringen met economisch nut (waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven)

41.994 37.924

- Investeringen in de openbare ruimte met
maatschappelijk nut

36.328 32.826

Financiële vaste activa 3.821 12.059

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 2.575 2.572

- Leningen aan overige verbonden partijen 173 198

- Overige langlopende leningen 1.073 1.052

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden - 8.237

Totaal vaste activa 151.519 145.985

Vlottende activa

Voorraden 1.777 21.728

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 1.770 21.726

- Gereed product en handelsgoederen 7 2

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 10.804 10.520

- Vorderingen op openbare lichamen 6.277 4.985

- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële
instellingen

1.709 3.532

- Overige vorderingen 2.818 1.995

- Overige uitzettingen - 8

Liquide middelen 15 39

- Kassaldi 8 12

- Banksaldi 7 27

Overlopende activa 12.536 11.918

Totaal vlottende activa 25.132 44.205

Totaal activa 176.651 190.190

* de bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn in 2015 gepresenteerd onder de financiële vaste
activa. Vanwege wijzigingen in de BBV zijn deze in 2016 opgenomen onder de immateriële vaste activa
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Passiva

PASSIVA Ultimo 2016 Ultimo 2015

Vaste passiva

Eigen vermogen -139.365 -70.998

- Algemene reserve -129.057 -32.991

- Bestemmingsreserves 8.729 3.212

- Nog te bestemmen resultaat -19.037 -41.219

Voorzieningen 65.233 5.126

- Verliesvoorziening grondexploitaties 58.121 -

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 4.259 3.942

- Voorziening Tariefsegalisatie GRP 2.687 1.013

- Onderhoudsegalisatievoorzieningen 166 171

Vaste schulden met een rentetypische looptijd groter of gelijk
dan 1 jaar

210.871 222.863

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 200.318 212.256

- Binnenlandse bedrijven 553 587

- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven 10.000 10.000

- Verplichtingen uit hoofde van financial-lease
overeenkomsten

- 20

Totaal vaste passiva 136.739 156.991

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1
jaar

16.728 13.170

- Kasgeldleningen 8.000 5.000

- Banksaldi 4.205 3.139

- Overige schulden 4.523 5.031

Overlopende passiva 23.184 20.029

Totaal vlottende passiva 39.912 33.199

Totaal passiva 176.651 190.190

Gewaarborgde geldleningen 737.540 746.208
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4.2 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER HET BEGROTINGSJAAR

Primaire
begroting

Raming na
wijziging

Geboekt

Lasten Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

De Sociale stad 46.934 24.497 22.437 48.968 24.497 24.471 52.077 28.638 23.439

Gezond en wel 77.088 1.962 75.126 80.733 3.594 77.139 77.236 4.342 72.894

De lerende stad 6.172 986 5.186 5.583 986 4.597 5.746 1.066 4.680

Ruimtelijk ontwikkelen 34.463 29.713 4.750 52.962 12.517 40.445 84.212 9.608 74.604

Wonen in diversiteit 2.261 782 1.479 2.083 845 1.238 1.936 849 1.087

Bruikbaarheid van openbare
ruimte

16.799 13.818 2.981 16.538 14.016 2.522 16.457 14.531 1.926

Veiligheid 4.426 19 4.407 4.651 99 4.552 4.760 180 4.580

Bereikbaarheid 12.769 3.092 9.677 12.432 3.112 9.320 14.912 3.136 11.776

De culturele stad 7.889 1.287 6.602 8.692 1.234 7.458 8.758 1.229 7.529

Toerisme en economie 2.007 470 1.537 2.389 882 1.507 2.186 808 1.378

Bestuur 3.940 742 3.198 11.076 742 10.334 5.562 1.117 4.445

Totaal programma's 214.748 77.368 137.380 246.107 62.524 183.583 273.842 65.504 208.338

Saldo financieringsfunctie - 300 -300 - 94 -94 - 100 -100

Beleggingen 100 1.764 -1.664 - 4.334 -4.334 - 4.334 -4.334

Toeristenbelasting - 257 -257 - 332 -332 - 334 -334

Hondenbelasting - 302 -302 - 302 -302 - 307 -307

Onroerende zaakbelasting 1.247 10.650 -9.403 1.218 10.650 -9.432 1.239 10.675 -9.436

Precariorecht 42 210 -168 42 1.110 -1.068 42 1.109 -1.067

Woonforensenbelasting - 181 -181 - 276 -276 - 275 -275

Algemene uitkering - 120.546 -120.546 - 124.473 -124.473 - 125.058 -125.058

Mobiliteitspool 340 142 198 340 142 198 511 37 474

Saldo kostenplaatsen - - - 2.198 - 2.198 465 - 465

Totaal algemene
dekkingsmiddelen

1.729 134.352 -132.623 3.798 141.713 -137.915 2.257 142.229 -139.972

Bedrag voor de heffingen
van vennootschapsbelasting

- - - - - - - - -

Onvoorzien 200 - 200 200 - 200 - - -

Gerealiseerd totaal saldo
van baten en lasten

216.677 211.720 4.957 250.105 204.237 45.868 276.099 207.733 68.366

Mutaties reserves Gezond en
wel

- - - 4.408 - 4.408 6.000 - 6.000

Mutaties reserves Ruimtelijk
ontwikkelen

64 - 64 - 42 -42 139 139 -

Mutaties reserves Wonen in
diversiteit

- 39 -39 - 361 -361 78 361 -283

Mutaties reserves Veiligheid - - - - 46 -46 - - -

Mutaties reserves Toerisme
en economie

- - - - 200 -200 - 200 -200

Mutaties reserves Bestuur 1.100 6.082 -4.982 483 55.506 -55.023 660 55.506 -54.846

Sub-totaal mutaties
reserves

1.164 6.121 -4.957 4.891 56.155 -51.264 6.877 56.206 -49.329

Gerealiseerd resultaat 217.841 217.841 - 254.996 260.392 -5.396 282.976 263.939 19.037
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In de laatste kolom van het overzicht staat het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten over 2016.
Dit saldo bedraagt € 68,37 mln negatief. In 2016 bedroeg het saldo van toevoegingen en onttrekkingen
op de reserves € 49,33 mln. De jaarrekening komt daarmee op een saldo van € 19,04 mln negatief voor
resultaatbestemming.
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4.3 RESULTAAT 2016

De rekening van baten en lasten over 2016 sluit met een saldo van € 19,04 mln.
In de eerste drie kolom zijn de saldi van de 1e tot met 3e kwartaalrapportage 2016 opgenomen.
Deze zijn in de programmabegroting verwerkt. Daarnaast zijn overige raadsbesluiten (met name de
herziening grondexploitatie inzake de ontvlechting. In de laatste kolom is het saldo (na verwerking
bestuursrapportage) van de jaarrekening toegelicht.

Wijzigingen op begrotingsresultaat

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 1e kwartaal-
rapportage

2e kwartaal-
rapportage

3e kwartaal-
rapportage

Overige
raads-
besluiten

Saldo
jaarrekening

Programma 1 De Sociale Stad

1e Begrotingswijziging 2016 Orionis -240

Correctie minimabeleid -85

Orionis 537

2e bgw 2016 Orionis Walcheren (RV
718513)

-935

Participatieverklaringstraject
(budgetoverheveling nota 714163)

65

Kwijtschelding -101

voordelig saldo minimabeleid 756

nadelig saldo overschrijding
armoedebeleid

-440

Programma 2 Gezond en Wel

Integratie uitkering WMO taken naar
aanleiding van de clusteranalyse

500

Afrekening hulpmiddelen 240

resultaten Maatschappelijke zorg 2.392

afrekening Jeugdzorg 286

Programma 3 De Lerende Stad

Onderuitputting stelpost huisvesting
scholen Souburg - Zuid

312

Huisvesting scholen Souburg-Zuid 300

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

Herziening grondexploitaties/
Ontvlechting (RV 692416 en 725785)

3.744

vrijval verliesvoorziening
grondexploitaties

1.678

winstneming bij afsluiting Baskensburg
III fase 3

139

afwaarderen opbrengsten
grondexploitaties met looptijd > 10 jr

-32.379

rente aanpassing grondexploitaties -3.747

Programma 5 Wonen in Diversiteit

Sanering Windhoek 165

Programma 6 Bruikbaarheid openbare
ruimte
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Wijzigingen op begrotingsresultaat

Openbaar groen 160

Huisafval -169

extra inkomsten huisafval 220

Programma 8 Bereikbaarheid

inhaalafschrijving ontvlechting brug
Scheldekwartier en dok

-2.947

Programma 9 De Culturele Stad

Bibliotheek -515

Programma 11 Bestuur

Andere Overheid (budgetoverheveling
nota 739006)

139

Bestuursondersteuning raad 133

Algemene dekkingsmiddelen en diversen

Hogere algemene uitkering 492 220 117 573

Precario (RV 702517) 936

Cao verhoging -600

Niet realiseren van de taakstelling
bezuiniging organisatieontwikkelingen
motie organisatiekosten

-1.002

Onderuitputting kapitaallasten 527

Onderuitputting kapitaallasten 1.373

Diversen -80 75 -12

Overhead samenwerkingsverbanden -127

Frictiekostenbudget (budgetoverheveling
nota 737419)

5.607

Stelpost bestuur 220

Onvoorzien 200

Vacaturegeld uitvoeringsagenda 142

Vakantiegeldverplichting 2016 -790

vacatureruimte personeel 930

afloop FPU verplichtingen 303

voordelig resultaat I&A 232

diversen 1.419

Totaal -1.515 1.559 1.619 3.733 -24.433

1ste kwartaalrapportage (RV 702517) -1.515

2de kwartaalrapportage (RV 717707) 1.559

3de kwartaalrapportage (RV 731185) 1.619

Overige raadsbesluiten 3.733

Totaal wijzigingen op
begrotingsresultaat

5.396

-19.037
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4.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Dit onderdeel bevat de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, zoals die in acht zijn genomen
bij het opstellen van de balans per 31 december 2016 en de exploitatierekening 2016. 

Algemeen
De jaarrekening wordt opgesteld ingevolge artikel 197 van de gemeentewet. Bij het opstellen van de
jaarrekening zijn de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
( BBV) geïmplementeerd.
De jaarrekening is conform de begroting 2016 ingedeeld in programma’s. De jaarrekening laat dan ook
een overzicht van deze programma’s zien met de ramingen uit de begroting voor en na wijziging en de
gerealiseerde baten en lasten. De balans is ingericht conform het BBV. 

Voor wat betreft de programmaverantwoording is aansluiting gezocht bij de programmabegroting 2016 van
de gemeente Vlissingen. Dit houdt in dat in het jaarverslag een programmaverantwoording is opgenomen
en een verantwoording over de paragrafen. Daarnaast is verantwoording afgelegd over belangrijke projecten
zoals grondexploitaties.

Stelselwijziging
Als gevolg van de wijzigingen in het BBV die ingegaan zijn op 1 januari 2016 heeft een aantal wijzigingen
in de rubricering onder de vaste activa in de balans plaatsgevonden. Deze gewijzigde rubriceringen hebben
geen effect gehad op het vermogen en resultaat van de gemeente. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar de toelichting bij de immateriële vaste activa.

Daarnaast is naar aanleiding van het besluit van de raad op 1 december 2016 over de 2e herziening
2016 grondexploitaties (raadsvoorstel 725785 d.d. 1 december 2016) de voorziening voor verliesgevende
grondcomplexen vanaf het verslagjaar 2016 gevormd tegen eindwaarde.

Verder is eveneens besloten om bovenwijkse voorzieningen die zijn opgenomen in de grondexploitaties
niet meer mee te nemen in de grondexploitaties maar te activeren als materiële vaste activa (investeringen
in maatschappelijke nut).

Deze stelselwijzigingen zijn gedaan in overleg met de artkel 12 inspecteur om een juistere aansluiting te
krijgen met de regelgeving van de BBV en een strictere splitsing tussen de grondexploitaties en de algemene
begroting.

Algemene grondslagen voor resultaatbepaling
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij in de toelichting anders is vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen
tegen nominale waarden.   

De baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden voor de
brutobedragen toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden
voor het einde van het begrotingsjaar, worden in aanmerking genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

De toerekening van de baten en lasten van de diverse kostenplaatsen aan de producten geschiedt door
middel van de kapitaallasten (rente en afschrijving), toerekening van loonkosten obv uren en voor de
huisvesting op basis van m².
Het resultaat van de jaarrekening van de gemeente Vlissingen wordt opgenomen bij of ontrokken uit het
eigen vermogen. Op basis van het resultaat wordt door het college van Burgemeester en Wethouders aan de
raad een voorstel gedaan voor dekking (bij een nadelig saldo) c.q. besteding (bij een voordelig saldo).
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Dividend
Dividendopbrengst van deelnemingen worden als bate opgenomen op het moment waarop het dividend
betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks
terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden
gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde
als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten
(reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Op grond van het bovenstaande is er een
voorziening getroffen voor de wachtgelden van de voormalige wethouders.

Eigen bijdrage CAK
De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdragen huishoudelijke
hulp in het kader van de WMO wordt uitgevoerd door het CAK. Als gevolg van privacyredenen hebben de
gemeenten niet direct inzicht in de individueel door het CAK berekende eigen bijdrage van de cliënt en
kunnen daarom de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage niet vaststellen. Door de systematiek
te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdrage door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat
de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage geen gemeentelijke
verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeente geen zekerheden over omvang en hoogte van
de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Balans

Immateriële vaste activa
In het kader van de wijziging van het BBV zijn de bijdragen aan activa in eigendom van derden, welke
voorgaand jaar waren opgenomen onder de financiële vaste activa, met ingang van dit verslagjaar
opgenomen onder de immateriële vaste activa.

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs
en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en
hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden,
de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame
waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in
aanmerking genomen.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is
voldaan:

■ Er is sprake van een investering door een derde.
■ De investering draagt bij aan de publieke taak.
■ De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen. —
■ De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de

gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de
afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor de bijdrage aan
derden wordt verstrekt.
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Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa (waaronder ook de investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een
heffing kan worden geheven) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de
aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de
vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen
een redelijk deel van de indirecte kosten.

Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering
gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.
Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de
verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit
met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering
van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het verslagjaar heeft een dergelijke
vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet
langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan
zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook
zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.
De geleaste activa in het kader van financiële lease worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd
met de afschrijvingen over de vervallen leasetermijnen.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden geactiveerd en gewaardeerd tegen
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met ontvangen bijdragen van derden, bijdragen uit
bestemmingsreserves en met afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen voor de verschillende soorten activa
zijn vastgelegd in de nota waarderen en afschrijven.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en uitgegeven leningen zijn opgenomen tegen
nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de
zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen of lagere marktwaarde. Indien
de waarde van de aandelen structureel daalt tot onder deze waarde zal afwaardering plaatsvinden.

Voorraden
Voor wat betreft de voorraden bouwgronden in exploitatie vindt waardering plaats tegen de
vervaardigingskosten, verminderd met de gerealiseerde opbrengsten. Er wordt rente toegeschreven op
de boekwaarde van deze voorraden. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien
en voor zover die met een voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen
worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de
vervaardigingsprijs in mindering gebracht. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de nota Grondbeleid. Voor
verliesgevende grondcomplexen is een voorziening gevormd tegen eind waarde. Deze voorziening is op de
vervaardigingsprijs in mindering gebracht.

Gereed product wordt gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager
is dan de kostprijs.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening gevormd. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Deze
voorziening is op de nominale waarde in mindering gebracht.
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Liquide middelen en overlopende activa
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het eigen vermogen is niet geheel vrij
aanwendbaar omdat uw raad voor een aantal wensen reeds bestemmingsreserves heeft gevormd c.q. claims
heeft gelegd op de gevormde reserves. Mutaties in de reserves vinden plaats na resultaatbestemming.

Voorzieningen
De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde met uitzondering van de voorziening
pensioenbijdragen wethouders welke is opgenomen tegen contante waarde. De voorzieningen zijn gevormd
uit een oogpunt van verplichtingen en risico’s, kostenegalisatie of van derden verkregen middelen die
specifiek besteed moeten worden.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd groter of gelijk aan 1 jaar
De langlopende schulden (inclusief waarborgsommen) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De
vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Onder deze schulden is ook de
waarde van de financiële lease opgenomen.

Vlottende schulden en overlopende passiva
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

IKB
In verband met de invoering van het individueel keuzebudget (IKB) per 1 januari 2017 zijn de
vakantiegeldverplichtingen eenmalig opgenomen onder de kortlopende schulden.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde
schuldrestanten per het einde van het boekjaar opgenomen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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4.5 KASSTROOMOVERZICHT

Kasstroomoverzicht (* € 1.000)

2016 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie voorraden 19.951 63.221

Mutatie uitzettingen < 1 jaar / overlopende activa -902 -7.785

Mutatie vlottende schulden < 1 jaar / overlopende
passiva

2.647 4.238

Totaal werkkapitaal 21.696 59.674

Afschrijvingen immateriële vaste activa 735 -

Afschrijvingen materiële vaste activa 9.674 6.833

Afschrijvingen financiële vaste activa - 767

Totaal afschrijvingen 10.409 7.600

Kasstroom uit operationele activiteiten 32.105 67.274

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Immateriële vaste activa (per saldo) -532 -

Materiële vaste activa (per saldo) -15.412 -8.421

Financiële vaste activa (per saldo) 1 -492

Kasstroom uit investerings activiteiten -15.943 -8.913

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opgenomen langlopende geldleningen 5.000 18.000

Aflossing langlopende geldleningen -16.992 -15.235

Totaal langlopende geldleningen -11.992 2.765

Mutaties reserves (excl. rekeningresultaat) -90.549 -18.663

Mutaties rekeningresultaat 2016-2015 en 2015-2014 22.182 -41.936

Mutaties voorzieningen 60.107 1.498

Totaal mutaties reserves en voorzieningen -8.260 -59.101

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -20.252 -56.336

Mutaties in geldmiddelen -4.090 2.025

De mutaties in geldmiddelen is als volgt te specificeren

Balans ultimo 2015 resp. 2014 liquide middelen -8.100 -10.125

Balans ultimo 2016 resp. 2015 liquide middelen -12.190 -8.100

Mutaties in geldmiddelen -4.090 2.025
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4.6 TOELICHTINGEN OP DE BALANS

Vaste activa

Hieronder ziet u een overzicht van de vaste activa per 31 december 2016.

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde
per 1
januari
2016

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van
derden

Boekwaarde
per 31
december
2016

+ -/- -/- -/-

Immateriële vaste activa 8.237 532 - 735 - 8.034

Materiële activa 133.926 18.531 975 9.674 2.144 139.664

Financiële activa 3.822 24 25 3.821

Totaal 145.985 19.087 1.000 10.409 2.144 151.519

De extra afschrijvingen betreffen de inhaal afschrijvingen over de brug van het Scheldekwartier en het Dok
van Perry in het kader van de ontvlechtingen.

Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa betreffen de bijdragen aan activa van derden. Vorig verslágjaar waren deze
posten opgenomen onder de financiële vaste activa. Vanwege veranderingen in de regelgeving van de BBV
dienen de posten vanaf het verslagjaar 2016 opgenomen te worden onder de immateriële vaste activa.

De immatetriële vaste activa is als volgt te specificeren:

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde
per 1
januari
2016

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van
derden

Boekwaarde
per 31
december
2016

+ -/- -/- -/-

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 8.237 532 - 735 - 8.034

Totaal 8.237 532 - 735 - 8.034

De vermeerdering over het verslagjaar betreft de bijdrage aan de Provincie Zeeland voor de
Marinierskazerne.
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Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde
per 1
januari
2016

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van
derden

Boekwaarde
per 31
december
2016

+ -/- -/- -/-

Gronden/ terreinen 10.693 - 2 20 10.671

Woonruimten 52 - 5 47

Bedrijfsgebouwen 45.411 - 48 2.017 43.346

Grond- weg en waterbouwkundige werken 74.516 18.408 870 6.767 2.144 83.143

Vervoermiddelen 1.503 37 24 371 1.145

Machines en installaties 1.099 58 - 271 886

Overige mat. vaste activa 632 28 11 223 426

Lease hardware 20 20 -

Totaal 133.926 18.531 975 9.674 2.144 139.664

In de vermeerderingen zijn ook de posten inzake de ontvlechting van bovenwijkse voorzieningen
opgenomen. Zie hiervoor ook de toelichting op de mutaties bij grond-, weg en waterbouwkundige werken.

De diverse soorten materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven:

Activasoort Afschrijvingsmethode Termijn

Gronden/terreinen geen afschrijvingen n.v.t.

Woonruimten Annuïtair (woonwagens) 20 - 25

Bedrijfsgebouwen
Lineair en annuïtair (parkeergarage
Scheldeplein, panden Muzeum en school
CSW)

10 - 40

Grond-, weg en waterbouwkundige
werken

Lineair en annuïtair (Sloebrug) 5 - 60

Vervoermiddelen Lineair 5 - 15

Machines en installaties Lineair 5 - 40

Overige mat. vaste activa Lineair 5 - 40

Lease hardware Lineair 4

De onderverdeling naar investeringen met economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met
maatschappelijk nut is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde
per 1
januari
2016

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van
derden

Boekwaarde
per 31
december
2016

+ -/- -/- -/-

Investeringen met economisch nut 63.176 1.727 390 3.171 - 61.342

Investeringen met economisch nut (waarvoor
ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven)

37.924 5.846 3 1.332 441 41.994

Investeringen in de openbare ruimte met
maatschappelijk nut

32.826 10.958 582 5.171 1.703 36.328

Totaal 133.926 18.531 975 9.674 2.144 139.664
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De afschrijvingen voor de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut gebeuren
lineair (m.u.v de Sloebrug) en de afschrijvingstermijn bevindt zich in de range 5 tot 45 jaar.
Voor de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut zijn geen reserves voorzien die
beschikbaar zijn voor de afschrijvingen.

Toelichting op de mutaties materiële vaste activa

Bedragen *
€ 1.000

Gronden en terreinen

In 2016 is er één vermindering geweest:

Verkoop grond Ons Dorpsleven 2

Bedragen *
€ 1.000

Bedrijfsgebouwen

In 2016 is er één vermindering geweest:

Verkoop Ons Dorpsleven 48

Bedragen *
€ 1.000

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Hieronder worden begrepen de aanleg van straten en wegen, rioleringswerken, verkeersinstallaties,
herinrichting en reconstructie van infrastructuur en woonbuurtaanpassingen. De vermeerderingen
betreffen:

Riolering 5.706

Herinr Middengebied fase III 596

Herinr Groote Markt uitvoering 569

Restauratie Oostbeer 479

Asfalteren B. Stemerdinglaan 421

Herinrichting Rozengracht 137

Verplaatsing weekmarkt fase 1 122

Openbare verlichting 2015 108

Civiele proj openbaar groen 2014 105

Overige vermeerderingen (mutaties < 100.000) 233

8.476

In 2016 zijn de volgende investeringen overgeheveld vanuit de bouwgrondexploitatie (ontvlechting
bovenwijkse voorzieningen):

Scheldekwartier 9.641

Kenniswerf fase 4 240

Bedrijventerrein Souburg fase 2 51

9.932

De verminderingen betreffen bijdragen die in 2016 zijn overgeheveld vanuit de bouwgrondexploitatie
(ontvlechting bovenwijkse voorzieningen):

Scheldekwartier 581

Kenniswerf fase 4 289

870

De bijdrage van derden zijn:
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Bedragen *
€ 1.000

Herinrichting Middengebied (ISV bijdrage Provincie) 1.215

Herinrichting Groote Markt (bijdrage obv samenwerkingsovereenkomst 2009 met L'escaut) 671

Restauratie Oostbeer (subsidie Provincie Zeeland) 258

2.144

Bedragen *
€ 1.000

Vervoermiddelen

De enige vermeerdering betreft:

Heftruck 37

37

De vermindering betreft uitsluitend de:

Verkoopopbrengst oude voertuigen 24

24

Bedragen *
€ 1.000

Machines, apparaten en installaties

Betreft de voor de uitvoering van gemeentelijke taken benodigde machines, duurzame
gebruiksapparatuur en installaties. De vermeerderingen betreffen:

Zonnepanelen stadhuis 36

Diverse investeringen in rioolgemalen 20

Parkeerverwijssysteem 2

58

In 2016 zijn er geen verminderingen geweest.

Bedragen *
€ 1.000

Overige materiële vaste activa

Hieronder zijn opgenomen de niet in vorige onderdelen opgenomen materiële vaste activa, zoals
materieel (sport)accommodaties, software, kleding, uitrusting enz. De vermeerderingen betreffen:

Afvalbakken en hondenhaltes 2014 22

Financieel pakket Coda 5

Afvalcontainers 2015 1

28

De verminderingen zijn:

Doorberekening gezamenlijke kosten Financieel pakket Coda 8

Verkoop oud materiaal 3

11

Bedragen *
€ 1.000

Lease hardware

In 2016 zijn er geen vermeerderingen geweest.

De verminderingen betreffen:

desinvesteringen hardware 20
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Financiële vaste activa

Onder de financiële vaste activa staan opgenomen de deelnemingen, de verstrekte leningen woningbouw,
de overige verstrekte langlopende geldleningen en de overige uitzettingen met een rentetypische looptijd
langer dan 1 jaar.

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde
per 1 januari
2016

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Boekwaarde
per 31
december
2016

+ -/-

Deelnemingen 2.572 3 2.575

Leningen aan ov. verb. partijen 198 - 25 173

Overige langlopende leningen 1.052 21 - 1.073

Totaal 3.822 24 25 3.821

De deelnemingen zijn als volgt te specificeren:

Bedragen x € 1.000

aantal
aandelen

aandelen % Boekwaarde
per 31
december
2016

N.V. Delta 880 5,20% 399

N.V. BNG 70.536 0,13% 176

Trainingscentrum Vlissingen BV (TRC) 150 100,00% -

Stadsgewestelijk Zwembad B.V. 20 50,00% 9

Holding Zeeuwse Visveilingen N.V. 1.985.013 65,00% 1.985

Dataland B.V. certificaten 25.400 3

B.V. Britannia-Watertoren 3.000 100,00% -

Gemeentelijke Vervoerscentrale B.V. 2.000 -

N.V. Economische Impuls 3.023 2,02% 3

2.575

De deelneming B.V. Brittania is in 2017 geliquideerd.
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Activasoort

Boekwaarde
per 1 januari
2016

Opname
tijdens het
jaar

Aflossing
tijdens het
jaar

Boekwaarde
per 31
december
2016

Leningen aan overige verbonden partijen (TRC) 375 25 350

Voorziening voor lening TRC -177 -177

198 - 25 173

Overige langlopende leningen (startersleningen) 1.052 21 1.073

1.052 21 - 1.073

Toelichting op de mutaties financiële vaste activa

De mutatie op de leningen aan overige verbonden partijen betreft de reguliere aflossing op een geldlening
aan TRC. Deze lening is verstrekt tegen 5% rente.

Voor de verstrekte startersleningen wordt een rentevergoeding ontvangen. Met het ontvangen rentebedrag
wordt de starterslening opgehoogd, zodat anderen in aanmerking kunnen komen voor een starterslening.
Het ontvangen rentepercentage is afhankelijk van het moment waarop de lening is verstrekt. Als zekerheid
worden alle startersleningen verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Vlottende activa

Onder de vlottende activa wordt verstaan het geheel van voorraden, vorderingen met een rentetypische
looptijd van minder dan 1 jaar en de liquide middelen, welke op de balansdatum aanwezig waren.

Voorraden

Het verloop van de post voorraden is als volgt:

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde
Onderhanden
werk (grex)

Verlies-
voorzeing

Onderhanden
werk (grex)

Gereed
product Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2016 132.865 -111.139 21.726 2 21.728

Vermeerderingen -437 -437 5 -432

Verminderingen -4.428 -4.428 -4.428

Mutatie voorziening verliesgevende
grondexploitaties

-37.086 -37.086 -37.086

Mutatie verliesvoorziening vanwege 10
jaars termijn en rente aanpassing

-36.126 -36.126 -36.126

Boekwaarde per 31 december 2016 128.000 -184.351 -56.351 7 -56.344

Grondexploitaties met negatieve
boekwaarde na voorziening

58.121 58.121

Per saldo opgenomen 1.770 7 1.777

In overleg met de toezichthouder en de inspecteur van het ministerie van BZK is voor de 1e herziening
2016 (jaarrekening 2015) een duurzame herziening opgesteld met een meerjarig acceptabel risicoprofiel.
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Het college is van mening dat ten aanzien van de parameters en risico’s, uiteraard op basis van de huidige
informatie en inzichten, de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen
gronden.

Er is gebruik gemaakt van de door de provincie Zeeland uitgevoerde bevolkings- en huishoudensprognose
voor een periode van 10 jaar (2016 – 2025). Deze is vertaald naar onze eigen woningmarktanalyse welke
weer als input gebruikt is voor het definiëren van 3 scenario’s: een scenario met een hoog, met een midden
en met een laag risicoprofiel. Op basis van deze woningmarktanalyse is er voor de komende 10 jaar een
behoefte aan ca. 1.500 te realiseren woningen (scenario midden). Dit aantal wordt ingevuld door de
projecten in de grondexploitaties, maar ook door andere (kleine) initiatieven.

Op deze herziening is in de 2e helft van 2015 een externe toets uitgevoerd door Ecorys op de vertaling van
de bevolkingsprognose en woningmarktbehoefte, naar de waardebepalingen in de grondexploitaties, de
gebruikte parameters en de vertaling naar meerdere risicoprofielen.

In de inhoudelijke grondexploitaties wordt uitgegaan van het scenario met een midden risicoprofiel.
Voor het financiële verschil tussen het midden scenario en het lage scenario is een extra risicoreservering
getroffen. Zodoende wordt, conform het advies van Ecorys, financieel rekening gehouden met het scenario
met een laag risico profiel. In het lage scenario wordt onder meer uitgegaan van minder te bouwen
woningen, minder uit te geven bouwgrond en/of een lagere grondprijs.

Voor de jaarcijfers 2016 is deze werkwijze gecontinueerd met dien verstande dat de de voorziening voor
verliesgevend grondexploitaties tegen eindwaarde gebeurd. Verder zijn bovenwijkse voorzieningen uit de
grondexploitaties gehaald en overgebracht naar de materiële vaste activa.
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De opbouw van het onderhanden werk is als volgt:

Bedragen x € 1.000 Boekw.
31-12-
2015

Toename.
2016

Afname
2016

Boekw.
31-12-
2016

Nog te
maken
kosten

Nog te
reali-
seren
opbr.

Eind-
waarde

Majeure projecten

Scheldekwartier * 91.146 -3.640 -335 87.171 90.522 -82.093 95.600

Kenniswerf fase 1 8.467 380 -165 8.682 4.680 -1.549 11.813

Kenniswerf fase 2 3.184 458 -49 3.593 3.166 -2.922 3.837

Kenniswerf fase 3 800 516 -536 780 3.261 -3.093 948

Kenniswerf fase 4 * -1.258 -15 87 -1.186 2.672 -3.945 -2.459

Uitbr.- en inbr.locaties

Baskensburg III fase 3 ** 1.384 241 -1.625 - -

Souburg Noord 7.394 312 -102 7.604 7.504 -16.785 -1.677

Tuindorp fase 2/Claverveld 6.409 264 - 6.673 7.774 -17.198 -2.751

Beatrixlaan -220 11 - -209 178 -780 -811

Verl. Bonedijkestraat 300 35 - 335 298 -512 121

Lammerenburg III (noord) 147 8 - 155 309 -1.338 -874

Bedrijventerreinen

Buitenhaven 3 -596 209 -219 -606 811 -1.416 -1.211

Bedr. Souburg fase 1 1.937 79 -99 1.917 458 -1.542 833

Bedr. Souburg fase 2 * 4.556 345 -1.340 3.561 7.815 -12.649 -1.273

Overige locaties

Spuikom 5.378 206 - 5.584 1.879 -2.077 5.386

Kleine Markt 544 24 - 568 66 -226 408

Vrijburg-West 3.294 127 - 3.421 752 -1.330 2.843

Nog af te wikkelen afgesloten grexen -1 3 -45 -43 6 -128 -165

Totaal onderhanden werk (grex) 132.865 -437 -4.428 128.000 132.151 -149.583 110.568

* Voor deze grondexploitaties heeft een ontvlechting van bovenwijkse voorzieningen plaatsgevonden. Zie
hiervoor ook de toelichting op de mutaties bij grond-, weg en waterbouwkundige werken.
In het plan Scheldekwartier zijn in 2016 met de ontvlechting ook reeds gemaakte kosten van voor 2016
ontvlochten. Daardoor ontstaat bij 'Vermeerdering 2016' een negatief bedrag.

** Het plan Baskensburg III fase is op 31-12-2016 afgesloten. Het restant van de boekwaarde, - € 139.000, is
ten gunste gebracht aan het jaarresultaat 2016.

De eindwaarde is gebaseerd op het scenario midden. De daadwerkelijke waardering zoals hierna is
opgenomen, vindt plaats op basis van het scenario laag.

Ten opzicht van de 1ste herziening grondexploitaties is nog een aanpassing gedaan op de waardering van
de grondexploitaties.

In het kader van de nieuwe notitie Grondexploitaties 2016 van de BBV wordt aangegeven dat
om de risico's die samenhangen met zeer lang lopende projecten te beperken de looptijd van een
grondexploitatiecomplex maximaal 10 jaar mag bedragen. Voor de grondexploitatie waar een
langere termijn dan 10 jaar geldt, is dat door de raad gemotiveerd aangegeven. Als risico-beperkende
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beheersmaatregelen die de gemeente heeft genomen om de onzekerheden en risico's die gepaard gaan met
de langere looptijd te mitigeren zijn de opbrengsten na de 10 jaars geëlimineerd voor de waardering van de
grondexploitaties.

Het geen rekening houden met de opbrengsten na 10 jaar is enkel een administratieve maatregel om de
risico’s in de balans te verkleinen; het betekent nadrukkelijk niet dat een deel van de exploitatie niet tot
uitvoering komt. Dit zou namelijk in strijd zijn met het raadsbesluit tot uitvoering van de grondexploitatie.
In de praktijk betekent dit dat na 10 jaar geen rekening wordt gehouden met de opbrengsten, maar wel met
de lasten, dit in lijn met het voorzichtigheidsprincipe.

Daarnaast heeft er een bijstelling van de te berekenen rente plaatsgevonden. Als gevolg van deze
aanpassingen heeft in het verslagjaar een extra afwaardering van de grondexploitaties plaatsgevonden van
€ 36,126 mln.
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Zodra een grondexploitatie na aftrek van de verliesvoorziening en risicoreservering een negatieve waarde
heeft wordt deze waarde gepresenteerd onder de voorzieningen.

Voor toekomstige verliesgevende exploitaties is een voorziening gevormd tegen eind waarde ultimo 2016
van € -184,4 mln (v.j. € -111,1 mln tegen netto contant waarde).

De specificatie van de voorziening grondexploitaties en de splitsing voor de balans is als volgt:

Bedragen x € 1.000 Boekw.
31-12-
2016

Verlies-
voorziening

Risico-
reservering

Totaal
voor-

ziening

Per saldo Debet op
balans

Credit op
balans

Majeure projecten

Scheldekwartier * 87.171 95.600 34.153 129.753 -42.582 -42.582

Kenniswerf fase 1 8.682 11.813 4.025 15.838 -7.156 -7.156

Kenniswerf fase 2 3.593 3.837 2.564 6.401 -2.808 -2.808

Kenniswerf fase 3 780 948 1.306 2.254 -1.474 -1.474

Kenniswerf fase 4 * -1.186 - - - -1.186 -1.186

Uitbr.- en inbr.locaties

Baskensburg III fase 3 ** - - - - - -

Souburg Noord 7.604 - 5.304 5.304 2.300 2.300

Tuindorp fase 2/Claverveld 6.673 - 6.511 6.511 162 162

Beatrixlaan -209 - - - -209 -209

Verl. Bonedijkestraat 335 121 72 193 142 142

Lammerenburg III (noord) 155 - - - 155 155

Bedrijventerreinen

Buitenhaven 3 -606 - - - -606 -606

Bedr. Souburg fase 1 1.917 833 423 1.256 661 661

Bedr. Souburg fase 2 * 3.561 - 7.442 7.442 -3.881 -3.881

Overige locaties

Spuikom 5.584 5.386 418 5.804 -220 -220

Kleine Markt 568 408 21 429 139 139

Vrijburg-West 3.421 2.843 323 3.166 255 255

Nog af te wikkelen afgesloten
grexen

-43 - - - -43 -43

Totaal 128.000 121.789 62.562 184.351 -56.351 1.770 -58.121
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar betreffen:

Bedragen * € 1.000 2016 2015

Vorderingen op openbare lichamen

Belastingdienst 6.277 4.985

Totaal 6.277 4.985

Rekening-courantverhoudingen

BV Britannia - Watertoren 811 2.673

Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen 798 775

Trainingscentrum Vlissingen BV 101 98

Orionis Walcheren - -14

Totaal 1.709 3.532

Overige vorderingen

Debiteuren 3.173 2.820

Voorziening dubieuze debiteuren -355 -825

Totaal 2.818 1.995

Overige uitzettingen

Effecten Zeemans-en vissersbeurs - 8

- 8

Totaal 10.804 10.520

Jaarlijks worden de debiteuren geactualiseerd. Het gedeelte dat als dubieus wordt aangemerkt, wordt
gecorrigeerd met de desbetreffende voorziening dubieuze debiteuren. De afname van de Voorziening
dubieuze debiteuren in 2016 wordt met name veroorzaakt door het geheel oninbaar verklaren van een
aantal oudere vorderingen.

Liquide middelen

Hieronder zijn begrepen de kas- en banktegoeden welke conform de afschriften bestonden op 31 december.

Bedragen * € 1.000 2016 2015

ABN-AMRO (Zeemans-en vissersbeurs) 7 15

Rabobank Bibliotheek - 10

Kassen 8 14

15 39
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Schatkistbankieren
Bij het tijdelijk verstrekken van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities
en bedingen spreekt men van uitzettingen. Vanaf 17 december 2013 is het schatkistbankieren in
werking getreden, waardoor de gemeente uitzettingen per kwartaal van kortgeld boven de 0,75% van
het begrotingstotaal alleen mogen uitzetten bij de schatkist. In de prraktijk komt het er op neer dat de
gemeente weinig geld op haar bankrekening mag hebben staan en als dat bedrag boven de drempel uitkomt
moet zij dit bedrag plaatsen bij de schatkist. Uit de onderstaande tabel komt naar voren dat de gemeente
binnen het toegestane drempelbedrag voor schatkistbankieren is gebleven.

Berekening benutting drempelbedrag
schatkistbankieren (x € 1.000)

1e
kwartaal

2e
kwartaal

3e
kwartaal

4e
kwartaal

Drempelbedrag (1) 2.171 2.171 2.171 2.171

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
Rijksschatkist aangehouden middelen

(2) 13 7 - 5

Ruimte onder het drempelbedrag (3a)= (1)>(2) 2.158 2.164 2.171 2.166

Overschrijding van het drempelbedrag (3b)= (1)>(2) - - - -

Overlopende activa

De overlopende activa zijn als volgt te specificeren:

Bedragen * € 1.000 2016 2015

Nog te ontvangen bedragen 12.262 6.959

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk - 4.166

Vooruitbetaalde bedragen 274 793

Totaal 12.536 11.918

De nog te ontvangen bijdragen van het Rijk betrof in 2015 de aanvullende uitkering over 2015 uit het
Gemeentefonds op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet.
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De nog te ontvangen bedragen betreffen:

Bedragen * € 1.000 2016 2015

Ministerie SZW - vangnetregeling 3.218 -

CZW - MO/VO/BW 1.594 -

Orionis 609 1.849

SVB 3.739 -

Gemeente Veere 681 -

afrekening Jeugdzorg 699 422

CAK - eigen bijdragen WMO 409 354

Aandeel ICT-kosten 362 -

Bijdrage Walcheren voor Elkaar 192 -

Verkoopsom 165 -

Erfpacht 160 -

Porthos - huur 110 -

Div. zorgaanbieders - afrekening voorschot 92 -

Div. zorgaanbieders - afrekening WMO HH/HZ 66 110

Ministerie SZW - MAU-gelden - 3.127

Middelen centrumtaak PGB Beschermd Wonen - 218

Div. zorgaanbieders - WMO begeleid wonen - 406

OPZuid - subsidie Nolleplein - 261

Overig nog te ontvangen 166 212

12.262 6.959

De vooruitbetaalde bedragen betreffen:

Bedragen * € 1.000 2016 2015

L'Escaut - huur januari - 83

Vrijburgbad - subsidie 99 99

VNG - contributie 57 57

Woonburg - huur januari - 52

Hewlett-Packard - lease 50 114

Axians - support 24 -

St. CBW VvE De Fonteyne - parkeergarage - 110

Nationale Nederlanden - 84

Centraal Beheer - 64

Unit4 - Coda 2016 - 58

Overig vooruitbetaald 44 72

274 793
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Vaste passiva

De passivazijde van de balans geeft aan hoe de bezittingen (activa) zijn gefinancierd. De vaste activa per
31 december 2016  ad € 153 mln (incl. de netto voorraad bouwgrond ad € 2 mln) zijn volledig gefinancierd
met vreemd vermogen. In totaal is er voor € 211 mln aan aangetrokken geldleningen.

Dit betekent dat wij per 31 december 2016 een financieringstekort hebben van afgerond € 58 mln (2015:
€ 55 mln). De grootste oorzaak is het herzien van de bouwgrondexploitaties. In de toelichting staan de
algemene - en bestemmingsreserves vermeld, alsmede de mutaties in de loop van het jaar per reserve.

Bedragen x € 1.000

Algemene
reserve

Bestem-
mings-
reserve

Nog te
bestem-
men
resultaat

Voor-
zieningen

Geld-
leningen

Totaal

Stand per 1 januari 2016 -32.991 3.212 -41.219 5.126 222.863 156.991

Toevoegingen 660 6.217 60.494 5.000 72.371

Ontrekkingen, aanwending of aflossing 55.507 700 387 16.992 73.586

Bestemming resultaat 2015 -41.219 41.219 -

Nog te bestemmen resultaat 2016 -19.037 -19.037

Stand per 31 december 2016 -129.057 8.729 -19.037 65.233 210.871 136.739

EIGEN VERMOGEN

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording dienen de reserves als volgt te worden ingedeeld:

■ Algemene reserve;
■ Reserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in

rekening worden gebracht;
■ Overige bestemmingsreserves.

De totale reservepositie (inclusief nog te bestemmen resultaat en exclusief bestemmingsreserves) van
de gemeente bedraagt eind 2016 € -148,1 mln. Ten opzichte van de stand bij aanvang van het boekjaar
betekent dit een afname van € -73,9 mln.

Mede als gevolg van het negatieve eigen vermogen en niet sluitende begrotingen heeft de gemeente
een aanvullende uitkering gevraagd uit het gemeentefonds op basis van artikel 12 van de financiële
verhoudingswet voor de jaren 2015 tot en met 2017. Als gevolg hiervan staat de gemeente onder toezicht
van het rijk, waarbij voorwaarden zijn gesteld ten behoeve van het financieel herstel. Dit financieel herstel
is mede afhankelijk van diverse toekomstige factoren en omvat derhalve een onzekerheid over de wijze van
realisatie alsmede het tijdstip van herstel

Voor het verslagjaar heeft de inspecteur voorgesteld dat de gemeente een aanvullende uitkering krijgt
verstrekt van € 1.464.000 (v.j. € 4.166.000). Op het moment van opstellen van de jaarrekening is nog geen
definitieve beschikking van de beheerders van het gemeentefonds ontvangen en is derhalve de aanvullende
uitkering nog niet opgenomen.

Het College is, samen met de artikel 12 inspecteur, hard aan het werk om de financiële positie van de
gemeente te verbeteren en te komen tot een oplossingsrichting voor sanering van de negatieve algemene
reserve en te komen tot een saneringsbegroting. Het college heeft aangegeven zich volledig te commiteren
om dit herstelplan te doen slagen.
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Algemene reserve

De algemene reserve is ontstaan uit voor- en nadelige jaarrekeningresultaten tot en met de jaarrekening
2016. Deze reserve is een onderdeel van de waarstandscapaciteit van de gemeente en dient om niet begrote
kosten te dekken en risico's af te dekken waar nog geen maatregelen voor zijn getroffen in relatie tot de
financiële positie.

De stand van de algemene reserve per 31 december 2016 bedraagt € 129,1 mln negatief. Het verloop van de
algemene reserve is als volgt:

(bedragen x € 1.000) Raadsbesluit Bedragen

Stand per 1 januari 2016 -32.991

Vrijval reserve BWSW 717483 205

Vrijval reserve BWSW liquidatie GR BWSW 717483 78

Vrijval reserve cruisekade 717483 200

Correctie afwaardering Brittania vanwege liquidatie 38

Resultaat afsluiten grex Baskenburg 766620 139

Primaire begrotingssaldo 2016 725302 -6.082

Jaarrekeningresultaat 2015 721785 -41.219

Dotatie reserve Sociaal Domein 721785 -4.408

Budgetoverheveling Andere Overheid 721785 -148

Budgetoverheveling Huishoudelijke hulp toelage 721785 -110

Budgetoverheveling Gezond in Bossenburgh 721785 -42

Budgetoverheveling Frictiekosten 721785 -5.952

2e herziening grondexploitaties 725785 -38.764

Stand per 31 december 2016 -129.056
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Bestemmingsreserves

Overige bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn ten opzichte van 2015 met € 5,5 mln gemuteerd tot € 8,7 mln. Het verloop
van de bestemmingsreserves is in onderstaand overzicht opgenomen met de reden waarom deze zijn
gevormd.

Overzicht reserves
Stand per
01/01/16

Dotatie Onttrekking Stand per
31/12/16

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve -32.991 660 96.726 -129.057

Bestemmingsreserve

Reserve Sociaal Domein - 6.000 - 6.000

Reserve Grondexploitatie - 139 139 -

Reserve Stadsvernieuwingsgelden 243 - - 243

Reserve Bovenwijkse voorzieningen 42 - - 42

Reserve BWSW 205 78 283 -

Reserve BWSW liquidatie GR BWSW 78 - 78 -

Reserve Ouderenhuisvesting 233 - - 233

Reserve verbetering Woningen particulieren 77 - - 77

Reserve Bommenruimingen 2.134 - - 2.134

Reserve aanleg cruisekade 200 - 200 -

Totaal Bestemmingsreserves 3.212 6.217 700 8.729

Nog te bestemmen resultaat 2016 resp. 2015 -41.219 -19.037 -41.219 -19.037

Eigen vermogen -70.998 -12.160 56.207 -139.365

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves hebben een incidenteel karakter.

Toelichting mutaties per reserve 

Reserve Sociaal Domein

Deze reserve is in 2016 ingesteld (raadsvoorstel 701408) en is bedoeld voor het egaliseren van de jaarlijkse
tekorten of overschotten en als weerstandscapaciteit voor de aanwezige risico's binnen het Sociaal
Domein. Daarnaast worden uit deze reserve preventieactiviteiten gedaan om kosten in de toekomst te
besparen. De maximale hoogte van de reserve is € 6 mln., hetgeen neer komt op ca 10% van de integratie-
uitkering Sociaal Domein. 10% is tevens de norm die doorgaans wordt gehanteerd bij de door de gemeente
gesubsidieerde instellingen.

De dotaties over 2016 betreft voor € 4,4 mln. de bestemming uit het resultaat 2015 en voor € 2,2 mln. het
overschot over het Sociaal Domein van 2016 en minus het teveel in de reserve van € 0,6 mln. aangezien het
maximum van € 6,0 mln. is bereikt.

Reserve Grondexploitatie

Deze is ingesteld als weerstandsvermogen ten behoeve van nadelige bestemmingsplannen.
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De mutaties op de reserve grondexploitatie betreffen de administratief technische verwerking van het
afsluiten van grondexploitaties. Voor 2016 betreft dit het positieve resultaat op de grondexploitatie
Baskensburg III fase 3.

Reserve stadsvernieuwingsgelden 
Deze reserve is ingesteld om projecten in het kader van stadsvernieuwing te realiseren.
Op deze reserve hebben geen mutaties plaatsgevonden.

In het kader van het art. 12 traject is in april 2017 door de raad besloten om deze reserve in 2017 vrij te
laten vallen ten gunste van de algemene reserve.

Reserve bovenwijkse voorzieningen 
Deze reserve is ingesteld om openbare bovenwijkse voorzieningen te realiseren in bestemmingsplannen.
Op deze reserve hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve  BWSW 
Deze reserve is ingesteld om vrijvallende BWSW-gelden in te zetten voor volkshuisvesting en stedelijke
vernieuwing.
In het kader van het art. 12 traject is in 2016 de reserve vrij gevallen ten gunste van de algemene reserve.

Reserve BWSW liquidatie  GR  BWSW 
Deze reserve is ingesteld voor de overname van de reserve van de BWSW.
In het kader van het art. 12 traject is in 2016 de reserve vrij gevallen ten gunste van de algemene reserve.

Reserve ouderenhuisvesting 
Deze reserve is ingesteld om projecten in het kader van verbetering van ouderenhuisvesting te realiseren.
Op deze reserve hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve verbetering woningen particulieren 
Deze reserve is ingesteld om projecten in het kader van verbetering van particulieren woningen te
realiseren.
Op deze reserve hebben geen mutaties plaatsgevonden.

In het kader van het art. 12 traject is in april 2017 door de raad besloten om deze reserve in 2017 vrij te
laten vallen ten gunste van de algemene reserve.

Reserve bomruimingen 
Deze reserve is ingesteld voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit Wereldoorlog II
binnen de diverse grondexploitaties.

Op deze reserve hebben geen mutaties plaatsgevonden

Reserve aanleg cruisekade 
Deze reserve is ingesteld voor de aanleg van een cruisekade.
In het kader van het art. 12 traject is deze reserve in 2016 vrij gevallen ten gunste van de algemene reserve.

Nog te bestemmen resultaat 
Jaarlijks wordt het uit de jaarrekening blijkende resultaat afzonderlijk op de balans opgenomen. Bij de
vaststelling van de jaarstukken door de raad wordt hieraan een bestemming gegeven. De saldi betreffen dus
de resultaten van respectievelijk 2016 en 2015.
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VOORZIENINGEN

Voorzieningen worden getroffen voor toekomstige uitgaven, die in oorzakelijk verband staan tot het
bedrijfsgebeuren uit de periode voorafgaand aan de balansdatum.

Verliesvoorziening grondexploitaties

Dit betreft de negatieve stand van de grondexploitaties na verrekening met de verliesvoorziening. Voor een
toelichting wordt verwezen naar het onderdeel voorraden.

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's

Hierbij kan het gaan om:

■ Verplichtingen, waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten, of
■ Op balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen waarvan de

omvang redelijkerwijs is in te schatten.

Onderhoudvoorzieningen

Hierbij gaat het om kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt en waarvan de oorzaak
in het heden of verleden ligt en de lasten gelijkmatig over een aantal begrotingsjaren worden verdeeld.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de voorzieningen en de reden waarom deze zijn gevormd.

Overzicht voorzieningen
Stand per
01/01/16

Dotatie Aanwending Stand per
31/12/16

(bedragen x € 1.000)

Verliesvoorziening grondexploitaties

Verliesvoorziening grondexploitaties - 58.121 - 58.121

Totaal - 58.121 - 58.121

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en
risico's

Voorziening pensioenbijdragen wethouders 3.292 699 142 3.849

Voorziening wachtgeld oud-bestuurders 605 - 242 363

Voorziening spaarverlof 45 - -2 47

Totaal 3.942 699 382 4.259

Voorziening Tariefegalisatie GRP

Voorziening Tariefegalisatie GRP 1.013 1.674 - 2.687

Totaal 1.013 1.674 - 2.687

Onderhoudsvoorzieningen

Voorziening onderhoud Muzeeum 171 - 5 166

Totaal 171 - 5 166

TOTAAL voorzieningen 5.126 60.494 387 65.233
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Toelichting mutaties voorzieningen

Voorziening pensioenbijdrage wethouders
Deze voorziening is gevormd om te voldoen aan de verplichting tot het uitbetalen van wethouders-
pensioenen bij pensionering.

De vermindering betreft:
De uitbetaling van de pensioenbijdrage aan oud-wethouders.

De vermeerdering betreft:
De herberekening van het bedrag dat in de toekomst nodig is aan pensioengelden en de dotatie op basis
van uitkeringen van polissen.

Voorziening wachtgeld oud-bestuurders
Deze voorziening betreft de verplichtingen inzake het uitbetalen van wachtgeld aan oud-bestuurders
conform het BBV.

De vermeerdering betreft:
De herberekening van het bedrag dat in de toekomst nodig is voor de uitbetaling van de wachtgelden aan
de oud-bestuurders. De vermindering betreft:
De uitbetaling van de wachtgeldverplichting van oud-bestuurders.

Voorziening spaarverlof
Deze voorziening is bestemd voor de verplichting van salarisbetaling aan medewerkers die hun ADV-verlof
hebben opgespaard en dit in de toekomst zullen opnemen.

De mutatie betreft:
De herrekening van het spaarverlof.

Voorziening Tariefegalisatie GRP
In het kader van het nieuw verbreed rioleringsplan is gekozen om de achterstand van het onderhoud
van de riolering volgens het nieuw VGRP in te lopen door gefaseerde extra investeringen in 14 jaar in
combinatie met aanpassing van de tariefstelling en een tariefegalisatievoorziening.

De vermeerdering betreft de dotatie aan de voorziening voor het verslagjaar.

Voorziening onderhoud museum
Deze voorziening is gevormd voor het gelijkmatig verdelen van de onderhoudskosten van het Maritiem
Muzeeum.
Op basis van een nieuw onderhoudsplan heeft een dotatie aan de voorziening plaatsgevonden.
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VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN 1 JAAR OF LANGER

Onderstaand het verloop van de langlopende schulden.

Bedragen x € 1.000 Onderhandse leningen van: Totaal

binnen
landse
banken en
overige fin.
instellingen

binnen-
landse
bedrijven

buiten-
landse
instellingen

Verplichtingen
financial
lease
hardware

Stand per 1 januari 2016 212.256 587 10.000 20 222.863

Opgenomen 5.000 5.000

Afgelost 16.938 34 20 16.992

Stand per 31 december 2016 200.318 553 10.000 - 210.871

De rentelast van de onderhandse leningen in het huidige boekjaar bedroeg € 8,1 mln.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar betreffen:

Bedragen * € 1.000 2016 2015

Kasgeldlening 8.000 5.000

Banksaldi 4.205 3.139

Overige schulden 4.523 5.031

Totaal 16.728 13.170

De post overige schulden is als volgt opgebouwd:

Bedragen * € 1.000 2016 2015

Crediteuren algemeen 4.523 5.031

4.523 5.031

Overlopende passiva

De overlopende passiva bedragen:

Bedragen * € 1.000 2016 2015

Nog te betalen bedragen 20.668 14.865

Vooruitontvangen bedragen overig 1.266 2.478

Vooruitontvangen bedragen per uitkering 1.250 2.686

Totaal 23.184 20.029



4. JAARREKENING 2016

169

De nog te betalen bedragen zijn als volgt te specificeren:

Bedragen * € 1.000 2016 2015

Rente vaste geldleningen 4.752 4.997

Orionis 3.656 3.786

Afrekening diverse gemeenten inzake PGB's 2.535 -

Diverse zorgaanbieders 1.767 -

GR Stadsgewestelijke Brandweer inzake FLO 1.038 1.126

Loonheffing december 1.120 950

Huishoudelijke hulp 830 -

Vakantiegeld 2016 787 -

BNG - aflossing lening 31/12 628 -

I&A 621 -

CZW - eigen bijdragen 460 792

Sociale Verzekeringsbank 326 159

Porthos 310 1.209

Archipel 302 -

OLAZ 223 184

Afrekening bijdrage Stadsgewestelijke Brandweer 137 292

Milieuclaim 100 -

WMO 79 248

Kosten personeelsaangelegenheden 23 43

Overige nog te betalen bedragen 974 1.079

20.668 14.865

De vooruitontvangen bedragen betreffen:

Bedragen * € 1.000 2016 2015

L'escaut i.h.k.v. SOK (Samenwerkingsovereenkomst) 701 1.372

Parkeervergunningen 226 -

Kostenvergoeding CCXL 194 538

Vooruitontvangen t.b.v. de sanering van De Windhoek - 200

Overige vooruitontvangen bedragen 145 368

1.266 2.478
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Het verloop van de vooruitontvangen bedragen per uitkering met een specifiek bestedingsdoel is :

Naam uitkering (Bedragen * € 1.000)
Saldo per
01-01-2016 Dotatie 2016

Onttrekking
2016

Saldo
31-12-2016

Rijk

Participatiebudget 259 259 -

OAB 2011-2015 160 24 184

Subs vmbo-mbo 7 7 -

Gezond in de Stad 26 13 13

452 24 279 197

Niet-Rijk

Resultaatsubs Oud DNA onderzoek Vlissingen 13 13 -

Vooruitontv subs externe veiligheid 2011-2014 30 30 -

ISV geluid 2011-2014 765 765

Resultaatsubsidie Cruise Port 225 225

ISV 2010-2015 Middengebied fase 3 1.191 1.136 55

2.224 - 1.179 1.045

Overige

Zeemanserve 10 10 12 8

10 10 12 8

Totaal 2.686 34 1.470 1.250
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Gewaarborgde geldleningen

De particulier gewaarborgde geldleningen (gemeentegaranties) zijn per 1 januari 1995 overgedragen aan
de Stichting Waarborgfonds eigen woningen. De gemeente staat niet meer garant voor leningen afgesloten
na die datum, tenzij bij de Stichting NHG een tekort ontstaat. De gemeenten zijn gezamenlijk gehouden
dit tekort tot 50% aan te zuiveren. De gewaarborgde geldleningen bedragen op balansdatum 31-12-2016
€ 738 mln. Hiervan is € 154 mln door waarborgfondsen gegarandeerd. Overigens staat de gemeente garant
voor alle overige leningen die door gemeenschappelijke regelingen worden aangegaan en hier wellicht niet
zijn opgenomen. Over het verslagjaar zijn geen garanties opgevraagd.

Profiel Organisatie
Aantal
leningen

Borg-
stelling

Oorspron-
kelijke
hoofdsom

Garantie-
bedrag
31-12-2016

Garantie-
bedrag
31-12-2015

1 Waarborgfonds Sociale Woningbouw 30 100% 157.302 154.367 160.924

Nationaal Restauratie Fonds 11 100% 913 392 640

2 Waarborgfonds voor de Sport 8 50% 779 229 256

3 Gemeentelijke Hypotheek Garantie 280 100% 17.284 6.639 7.617

4 Regionaal Pedagogisch Centrum
Zeeland

2 100% 4.000 2.267 2.427

Stadsgewestelijk Zwembad 2 50% 20.000 6.656 7.017

Zeeland Seaports 2 100% 565.000 565.000 565.000

5 Diversen 7 100% 4.390 1.978 1.955

onbekendDiversen 1 100% 40 12 372

Totaal 343 769.708 737.540 746.208

Toelichting risicoprofielen

1. Garantiefondsen waarbij er sprake is van een zeer geringe kans op aanspraak borgstelling gemeente.
Hier onder vallen het WSW (eventueel renteloze lening) en het NRF (maximale financiering is 75% van
de executiewaarde en recht van hypotheek is gevestigd ten gunste van het NRF). 

2. Garantiefonds welke het risico niet volledig voor rekening neemt van het garantiefonds. Hiertoe behoort
het Waarborgfonds voor de Sport. Deze financiert 50% met een maximum van € 226.000. 

3. Gemeentelijke hypotheekgarantie. Deze is verstrekt tot 01-01-1995. In verband met de grote stijging van
de waarde van de onderpanden is het risico op verlies gemeentegarantie bij deze groep erg klein.  

4. Afgegeven garantie aan gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente zelf onderdeel uitmaakt.  
5. Afgegeven garanties zonder gebruik te maken van een waarborgfonds, maar waar de borg maximaal 80%

is van de executiewaarde en het recht van hypotheek is gevestigd op naam van de geldgevende instantie
of op naam van de gemeente.

6. Overige afgegeven garanties.
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Overige rechten en verplichtingen, niet in de balans opgenomen

In de balans zijn de volgende rechten en verplichtingen niet opgenomen:

■ In het kader van het art 12 traject is door de inspecteur een rapport over 2016 geschreven. Op basis van
zijn rapport stelt de inspecteur voor de gemeente Vlissingen over het jaar 2016 een aanvullende uitkering
uit het gemeentefonds krijgt verstrekt van € 1.434.000. Op het moment van opstellen van de jaarrekening
is nog geen definitieve beschikking van de beheerders van het gemeentefonds ontvangen en is derhalve
de aanvullende uitkering nog niet opgenomen.

■ Op grond van de afgesloten exploitatieovereenkomst met betrekking tot Haven de Ruijter hebben wij de
verplichting om driemaal de haven uit te baggeren. In 2001 is de haven voor de 1e maal uitgebaggerd, in
2011 voor de 2e maal. De verplichting om nog 1 maal te baggeren is niet in de balans opgenomen, omdat
nu niet is aan te geven wanneer dit weer nodig is.

■ De gemeente heeft een meerjarige verplichting tot en met 2017 om haar afval aan te bieden via Indaver
aan de afvalverbranding Moerdijk.

■ De gemeente heeft operational lease verplichtingen voor hardware. De jaarlijkse verplichting bedraagt
€ 511.000 voor 2017 aflopend tot nihil in 2022.

■ De stichting Maritieme Activiteiten 'De Ruijter' heeft een geldbedrag ad € 356.217,47 beschikbaar gesteld
voor de aankoop van het zogeheten Lampinshuis aan de Nieuwedijk te Vlissingen ten einde dit complex
te kunnen laten inrichten als maritiem museum. De stichting heeft dit bedrag ter beschikking gesteld
onder een aantal voorwaarden. Aan deze voorwaarden is voldaan met uitzondering van de voorwaarde
om de gehele gemeentelijke maritieme collectie minimaal tot 21 september 2052 onder te brengen in het
Maritiem Muzeeum Zeeland. Het beschikbaar gestelde bedrag is beschikbaar voor de duur van 50 jaar.
Met ingang van de openingsdatum valt jaarlijks 2% vrij, zijnde € 7.124. De latente verplichting bedraagt
derhalve op 31-12-2016 € 249.365 (2015 € 256.479)

■ De gemeente heeft een huurverplichting bij L'escaut voor de huur van de Combinatie voor de periode
van 18 november 2011 tot en met 17 november 2061. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 997.386
(prijspeil 2016).

■ De gemeente heeft een huurverplichting bij Woonburg voor de huur van het Kroonjuweel voor de
periode van 8 juni 2011 tot en met 8 augustus 2051. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 630.286
(prijspeil 2016).

■ De gemeente heeft een huurverplichting bij Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen voor de huur
van de bibliotheek het Spui voor de periode 15 augustus 1999 tot en met 14 augustus 2029. De jaarlijkse
huurverplichting bedraagt € 140.000 (prijspeil 2016).

■ De gemeente heeft een huurverplichting bij Orionis voor de huur van een bedrijfsruimte in het pand van
Orionis voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018. De jaarlijkse huurverplichting
bedraagt € 90.850 (prijspeil 2016).

■ De gemeente heeft een verplichting voor een bijdrage aan de Provincie Zeeland voor de komst van de
marinierskazerne. De totale verplichting bedraagt € 3.000.000 exclusief rente. Ultimo 2016 bedraagt de
nog resterende verplichting inclusief rente € 2.279.000.

Gebeurtenissen na balansdatum

De programmabegroting 2017-2020 heeft geen duurzaam meerjarig sluitend perspectief. Als gevolg hiervan
is eind 2016 (evenals voorgaande jaren over 2015 en 2016) aan de beheerders van het gemeentefonds een
aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds voor het jaar 2017, op grond van artikel 12 van de Financiële
verhoudingswet, aangevraagd. Daarnaast is de gemeente voor het jaar 2017 onder preventief toezicht
gekomen van de Provincie Zeeland.
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4.7 OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Conform artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten bevat de
toelichting op de programmarekening ten minste een overzicht van de incidentele baten en lasten.

Omschijving (bedragen x € 1.000) Begroot Werkelijk Verschil

Programma 1 De Sociale Stad

Orionis 1.292 1.292

nadelig saldo overschrijding armoedebeleid 440 -440

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

afwaarderen opbrengsten grondexploitaties met looptijd > 10 jr 32.379 -32.379

aanpassen rente grexen 3.747 -3.747

Programma 6 Bruikbaarheid openbare ruimte

Huisafval 169 169 -

Programma 8 Bereikbaarheid

inhaalafschrijving ontvlechting brug Scheldekwartier 2.947 -2.947

Programma 9 De Culturele Stad

Bibliotheek 515 515 -

Algemene dekkingsmiddelen en diversen

Vakantiegeldverplichting 2016 790 -790

1.976 40.987 -39.011

Onvoorzien

Onvoorzien (incidenteel) 200 - 200

Onttrekking reserves

Vrijval reserve BWSW 78 78 -

Resultaat aflsuiten grex Baskenburg 139 139 -

Vrijval reserve BWSW 205 205 -

Vrijval reserve BWSW liquidatie GR BWSW 78 78 -

Vrijval reserve cruisekade 200 200 -

Correctie afwaardering Brittania vanwege liquidatie 38 -38

Resultaat afsluiten grex Baskenburg 139 -139

Dotatie reserve Sociaal Domein 4.408 6.000 -1.592

5.108 6.877 -1.769

dotatie verliesvoorziening grex 38.764 -38.764

Budgetoverhevelingen 2015:

Andere Overheid 148 148 -

Huishoudelijke hulp toelage 110 110 -

Gezond in Bossenburgh 42 42 -

Frictiekosten 5.952 5.952 -

6.252 6.252 -

Totaal lasten 13.536 92.880 -79.344
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Omschijving (bedragen x € 1.000) Begroot Werkelijk Verschil

Programma 1 De Sociale Stad

Orionis - 537 -537

Participatieverklaringstraject (budgetoverheveling nota 714163) - 65 -65

voordelig saldo minimabeleid - 756 -756

-

Programma 2 Gezond en Wel

Afrekening hulpmiddelen 240 240 -

resultaten Maatschappelijke zorg - 2.392 -2.392

Programma 3 De Lerende Stad

Onderuitputting stelpost huisvesting scholen Souburg - Zuid 312 312 -

Huisvesting scholen Souburg-Zuid 300 300 -

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

vrijval verliesvoorziening grondexploitaties - 1.678 -1.678

winstneming bij afsluiting Baskensburg III fase 3 - 139 -139

Programma 5 Wonen in Diversiteit

Sanering Windhoek 165 165 -

Programma 6 Bruikbaarheid openbare ruimte

Openbaar groen 160 160 -

Programma 11 Bestuur

Bestuursondersteuning raad - 133 -133

Algemene dekkingsmiddelen en diversen

Onderuitputting kapitaallasten 527 527 -

Onderuitputting kapitaallasten 1.373 1.373 -

Frictiekostenbudget (budgetoverheveling nota 737419) - 5.607 -5.607

Stelpost bestuur - 220 -220

Vacaturegeld uitvoeringsagenda - 142 -142

vacatureruimte personeel - 930 -930

afloop FPU verplichtingen - 303 -303

voordelig resultaat I&A - 232 -232

diversen - 1.419 -1.419

3.077 17.630 -14.553

Onvoorzien

Onvoorzien (incidenteel) - 200 -200

Onttrekking reserves

Primair begrotingssaldo 6.082 6.082 -

Dotatie reserve Sociaal Domein 4.408 4.408

Budgetoverheveling Andere Overheid 148 148 -

Budgetoverheveling Huishoudelijke hulp toelage 110 110 -

Budgetoverheveling Gezond in Bossenburgh 42 42 -
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Omschijving (bedragen x € 1.000) Begroot Werkelijk Verschil

Budgetoverheveling Frictiekosten 5.952 5.952 -

2e herziening grondexploitaties 2016 38.764 38.764 -

Vrijval reserve BWSW 283 283 -

Vrijval reserve BWSW liquidatie GR BWSW 78 78 -

Vrijval reserve cruisekade 200 200 -

Resultaat aflsuiten grex Baskenburg 139 139 -

56.206 56.206 -

Totaal inkomsten 59.283 74.036 -14.753
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4.8 POST ONVOORZIEN EN WNT

Overzicht van de aanwending van de post onvoorzien

De post onvoorzien is bedoeld voor niet voorzienbare uitgaven, dus onvoorzienbare onderwerpen, die
onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn, de zogenaamde 3 O's.

Hieronder wordt cijfermatig het verloop in 2016 weergegeven.

Raadsbesluit Bedrag (* 1.000)

Opgenomen in begroting 2016 200

geen bestedingen

Restant per 31-12-2016 200

WNT (wet normering topinkomens)

Met ingang van 1 januari 2013 is de wet normering topinkomens van toepassing. De WNT legt beperkingen
op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semi publieke sector. Voor gemeenten en
provincies zijn als topfunctionaris de secretaris (directeur) en de raadsgriffier aangewezen.

In onderstaand overzicht zijn de gegevens van de topfunctionarissen opgenomen.

Topfunctionarissen

Naam M. van Vliet F. Vermeulen

2016 2015 2016 2015

Beloning in € 101.909 75.113 73.468 71.301

Belastbare onkostenvergoeding in € 840 190 - -

Beloningen betaalbaar op termijn in € 13.346 11.309 9.803 10.225

Totaal bezoldinging in € 116.095 86.612 83.271 81.526

Naam en fucties die tijdens het dienstverband zijn
bekleed

directeur directeur griffier griffier

Duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar geheel 2016, 1
fte

23-2-2015 t/m
31-12-2015, 1
fte

geheel 2016,
0,9 fte

geheel 2015,
0,9 fte

Verrichte uitkeringen wegens beëindiging dienstverband n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Jaar waarin dienstverband is geëindigd n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja ja ja

Individueel WNT maximum in € 179.000 152.153 161.100 160.200
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De gewezen topfunctionaris:

De heer J.J. van Houdt was van 1 januari 2014 tot en met 15 mei 2014 directeur. Daarna is hij in dienst
gebleven als directeur grote projecten. De heer H.W. Moerdijk was waarnemend directeur van 1 januari
2015 tot en met 22 februari 2015. Daarvoor en daarna was hij manager afdeling bedrijfsvoering tot en met
31 oktober 2016.

Gewezen topfunctionarissen

Naam J.J. van Houdt H.W. Moerdijk

2016 2015 2016 2015

Beloning in € 106.627 99.646 84.296 81.770 13.890

Belastbare onkostenvergoeding in € 2 9 86 - -

Beloningen betaalbaar op termijn in € 12.969 13.305 10.979 12.604 2.141

Totaal bezoldinging in € 119.598 112.960 95.361 94.374 16.031

Naam en fucties die tijdens het
dienstverband zijn bekleed

directeur grote
projecten

directeur grote
projecten

manager
afd. bedrijfs-
voering

manager
afd. bedrijfs-
voering

waarnemend
directeur

Duur en omvang van het dienstverband
in het boekjaar

geheel 2016,
0,89 fte

geheel 2015,
0,89 fte

1-1-2016 t/m
31-10-2016, 1
fte

23-2-2015 t/m
31-12-2015, 1
fte

1-1-2015 t/m
22-2-2015, 1
fte

Totaal overeengekomen uitkeringen
wegens beëindiging dienstverband

n.v.t. n.v.t. 210.517 n.v.t. n.v.t.

Waarvan betaald in 2016 n.v.t. n.v.t. 210.517 n.v.t. n.v.t.

Jaar waarin dienstverband is geëindigd n.v.t. n.v.t. 2016 n.v.t. n.v.t.

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja ja ja ja

Individueel WNT maximum in € n.v.t. n.v.t. n.v.t. 152.153 25.847

Geen bezoldinginsmaximum van
toepassing

ja ja ja n.v.t. n.v.t.
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4.9 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

DE SOCIALE STAD

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten
opgenomen van de producten die tot dit programma behoren.

Exploitatie (bedragen *
€ 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil
tussen
begroting
en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Minderheden beleid 111 - 111 170 118 52 59

Minimabeleid 4.239 - 4.239 3.983 60 3.923 316

Orionis Walcheren 44.618 24.497 20.121 47.925 28.460 19.465 656

Saldo van baten en lasten 48.968 24.497 24.471 52.078 28.638 23.440 1.031

Mutaties reserves

Geen mutaties - - - - - - -

Gerealiseerde resultaat 48.968 24.497 24.471 52.078 28.638 23.440 1.031

Toelichting op het resultaat
In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat
uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op
één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 en
meer dan 1% afwijking ten op zichte van het begrote verschil worden toegelicht.

Minderhedenbeleid
Het voordeel van € 59.000 wordt met name veroorzaakt door restant middelen voor statushouders. De start
van het uitvoeringsplan Participatieverklaringstraject per 1 december 2016 is een wettelijke verplichting.
Het traject geldt met terugwerkende kracht voor alle gehuisveste statushouders na 1 januari 2016. Om de
participatieverklaringstrajecten voor de in 2016 gehuisveste statushouders te kunnen betalen, heeft het
college het restant budget van € 65.000 aangemerkt als budgetoverheveling. In het raadsvoorstel bij deze
jaarrekening wordt uw raad gevraagd in te stemmen met deze budgetoverheveling. De toezichthouder en de
artikel 12 inspecteur hebben reeds ingestemd met dit voorstel.

Minimabeleid
Het voordelig saldo van € 316.000 bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds een voordelig saldo van € 756.000
welke conform besluitvorming van uw raad in aanmerking komt voor storting in de bestemmingsreserve
Sociaal Domein. Anderzijds een nadelig saldo van € 440.000 als gevolg van overschrijdingen binnen het
armoedebeleid.

Voordelig saldo budgetten sociaal domein
Dit betreft een tweetal budgetten welke vanuit de integratie-uitkering WMO (Huishoudelijke Hulp) en
integratie-uitkering Sociaal Domein (Collectieve aanvullende zorgverzekering voor chronisch zieken en
gehandicapten) beschikbaar zijn gesteld. Het voordelige saldo wordt met name veroorzaakt door reeds
voorziene overschotten bij het opstellen van de primaire begroting 2016 sociaal domein (€ 659.000 begroot
op stelposten, welke conform besluitvorming onderdeel blijven uitmaken van de begroting sociaal domein).
Daarnaast is sprake van een aanvullend voordeel van € 142.000 op de Bijzondere Bijstand Huishoudelijke
Hulp. Vanwege de overheveling van de Hulp bij het huishouden naar de algemene voorzieningen, was de
verwachting dat veel mensen een beroep zouden doen op de bijzondere bijstand. Dit was naar aanleiding
van de jaarrekening 2015 al naar beneden bijgesteld, maar blijkt nu opnieuw minder het geval te zijn
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geweest dan verwacht. Daarnaast is sprake van een nadeel van € 45.000 op de kosten voor de aanvullende
zorgverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten.

Nadelig saldo budgetten armoedebeleid
Het tekort armoedebeleid komt met name door een overschrijding op het onderdeel Bijzondere Bijstand
en het Fonds cultuur, sport en onderwijs van respectievelijk € 178.000 en € 116.000. Deze hogere
uitgaven bestaan weer voor het overgrote deel uit kosten beschermingsbewind. Die ontwikkeling kan
verklaard worden doordat meer mensen een schuldproblematiek hebben en meer mensen een beroep
doen op bijstand (en daarmee behorend tot de doelgroep). Ook uit het onderzoek van KWIZ (evaluatie
armoedebeleid op Walcheren) is naar voren gekomen dat van de regelingen gemiddeld tot goed gebruik
wordt gemaakt. Er werd aangegeven dat de informatie goed verkrijgbaar is. Voor 2017 worden er met
Orionis Walcheren afspraken gemaakt om de verschillende uitgaven te monitoren en te bezien of dan
(financiële) bijsturing nodig is.
Daarnaast is sprake van een overschrijding € 131.000 op het budget voor de kwijtscheldingen. De afgelopen
jaren heeft de gemeente te maken met een toename van het aantal aanvragen. Naast dit gegeven is van
invloed dat de rioolheffing met 6% is verhoogd en een verruiming van de normen is vastgesteld. Hierbij
valt te denke aan kwijtschelding voor ondernemers voor de privé belastingheffing, kosten kinderopvang en
de verruiming van de norm voor 65-plussers. Via de 1e kwartaalrapportage 2017 is voorgesteld dit nadeel
voor een bedrag van € 100.000 structureel bij te ramen.
Tenslotte is nog sprake van een voordeel in verband met een vrijval van € 60.000 uit de voorziening
debiteuren Bijzondere Bijstand.

Orionis Walcheren
Op dit product is sprake van een voordelig resultaat van € 655.000, met name als gevolg van het
door Orionis Walcheren verwerken van de Vangnetuitkering 2016. De vangnetuitkering biedt
gemeenten financiële compensatie voor grote(re) tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van
de Participatiewet. Om aanspraak te kunnen maken op een vangnetuitkering dient de gemeente aan
een beperkt aantal voorwaarden te voldoen. In haar begrotingscijfers 2016 had Orionis rekening reeds
rekening gehouden met de vangnetuitkering 2015 (ontvangen in 2016), maar in overleg met de accountant
is de vangnetuitkering 2016 eveneens reeds meegenomen. Per saldo is op het onderdeel Inkomen, met
name dus als gevolg van een incidenteel effect, sprake van een voordeel van € 835.000. Tegenover het
voordelige effect van de extra verwerkte vangnetuitkering was sprake van een nadeel met betrekking tot de
werkinfrastructuur. In 2016 is er sprake geweest van een daling aan opdrachten van werk. Met als gevolg dat
de productieomzet fors lager is dan begroot. Dit resulteert in een nadelig effect op het onderdeel Werk van
€ 134.000. Resumerend presenteert Orionis Walcheren een jaarresultaat op Werk en Inkomen van € 701.000
voordelig.

Het nadelig verschil op de exploitatiekosten Orionis Walcheren bedraagt € 71.000 en wordt voornamelijk
veroorzaakt wegens aanpassing van de verdeelsleutel door gewijzigde rijksbudgetten.
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GEZOND EN WEL

Wat heeft het gekost?
In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten
opgenomen van de producten die tot dit programma behoren.

Exploitatie (bedragen *
€ 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil
tussen
begroting
en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Sport 4.320 489 3.831 4.298 407 3.891 -60

WMO begeleiding en
dagbesteding

5.142 - 5.142 4.866 2 4.864 278

WMO verstrekkingen 5.118 470 4.648 4.326 804 3.522 1.126

WMO beleid 1.062 302 760 851 235 616 144

Sociaal cultureel werk 777 - 777 604 - 604 173

Jeugd 1.241 - 1.241 1.130 - 1.130 111

Porthos 2.121 - 2.121 2.542 110 2.432 -311

Jeugdzorg 9.856 - 9.856 9.367 - 9.367 489

Speelvoorzieningen 119 - 119 120 - 120 -1

Maatschappelijke zorg 50.198 2.333 47.865 48.257 2.784 45.473 2.392

Openbare gezondheidzorg 779 - 779 875 - 875 -96

Saldo van baten en lasten 80.733 3.594 77.139 77.236 4.342 72.894 4.245

Mutaties reserves

Mutaties reserve Sociaal
Domein

4.408 - 4.408 6.000 - 6.000 -1.592

Gerealiseerde resultaat 85.141 3.594 81.547 83.236 4.342 78.894 2.653

Toelichting
In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat
uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op
één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 en
meer dan 1% afwijking ten op zichte van het begrote verschil worden toegelicht.

Sport
Wanneer de totale inkomsten van de verhuur van sportaccommodaties van 2016 wordt afgezet tegen de
totale inkomst van 2014 is te zien dat de beoogde verhoging van de opbrengst vanuit de nota verhoging
sporttarieven voor sportseizoen 2015-2016 is behaald. Begrotingstechnisch is dit niet het geval omdat de
raming naar aanleiding van deze nota opgehoogd was ten opzichte van begroting 2015 en niet ten opzichte
van 2014. Dit geeft nu een nadeel op dit product. Ondanks de tariefsaanpassing die is doorgevoerd is het
aantal verhuurde uren min of meer gelijk gebleven.
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WMO Begeleiding en Dagbesteding
Het voordeel op dit product van € 278.000 maakt conform besluitvorming onderdeel uit van de mutaties op
de bestemmingsreserve Sociaal Domein en wordt veroorzaakt door:

■ Een nadeel van € 1.322.000 op de WMO begeleiding en dagbesteding. Voor het bepalen van het primaire
budget 2016 is destijds aansluiting gezocht bij de voorlopige realisatiecijfers 2015. Deze bleken achteraf
te laag, waardoor het primaire budget op voorhand € 300.000 te laag was. Het resterende verschil van
€ 1 mln kan met name verklaard worden door een verschuiving van bestedingen PGB naar de Zorg In
Natura (ZIN). Het is dus van belang om de budgetten voor PGB en ZIN in samenhang te analyseren.
De verschuiving van klanten met een PGB naar ZIN heeft een kostenverhogend effect, doordat de
tarieven voor Zorg In Natura hoger liggen dan van PGB. Daarnaast is ook sprake van incidentele
kostenverhogingen, omdat bij sommige cliënten het PGB nog tijdelijk doorliep terwijl ze al ZIN
ontvingen. Tenslotte blijkt op basis van informatie van Porthos dat er in 2016 een toename te zien was
van het aantal complexe casussen. Hoe groot dit effect precies was is lastig te kwantificeren, maar feit is
wel dat er bij complexe casussen vaak specialistische, relatief dure zorg is ingezet.

■ Een voordeel van € 900.000 als gevolg van de hiervoor al genoemde verschuiving van kosten van PGB
naar Zorg In Natura (ZIN). Het budget voor PGB Begeleiding en Dagbesteding was in 2016 al lager
geraamd dan in 2015, maar laat dus ook in 2016 nog een forse onderbesteding zien als gevolg van
een verdere daling van de PGB bestedingen. Daarnaast zijn naar aanleiding van onderzoek van het
zogenaamde PGB team ook een aantal PGB trajecten beëindigd. Binnen de ZIN wordt de zorg gegeven
die nodig is, maar ook niet meer. Het leidt tevens tot andere arrangementen die vaak goedkoper zijn
(bijvoorbeeld door inzet van vrijwilligers).

■ Een voordeel van € 128.000 op de ondersteuning en waardering mantelzorg. De verwachting was dat
er in 2016 sprake zou zijn van 1.500 aanvragen voor de mantelzorgwaardering. In werkelijkheid was
sprake van 647 (gehonoreerde) aanvragen. Daarnaast is het aanwenden van het budget noodfonds (voor
overbelaste mantelzorgers die in afwachting zijn van andere, reguliere hulp) vrijwel niet nodig geweest.

■ Een voordeel van € 203.000 op het beschikbare subsidiebudget voor algemene voorzieningen voorliggend
aan dagbesteding en ambulante ondersteuning, georganiseerd door middel van lokale (start)subsidies.

■ Een voordeel van € 382.000 als gevolg van een stelpost sociaal domein op het onderdeel "Nieuwe WMO".
Dit maakte onderdeel uit van het totale begrote saldo binnen de begroting sociaal domein en is als gevolg
van administratieve redenen op dit product blijven staan.

WMO Verstrekkingen
Het voordeel op dit product van € 1.125.000 maakt conform besluitvorming onderdeel uit van de mutaties
op de bestemmingsreserve Sociaal Domein en wordt veroorzaakt door:

■ Een per saldo voordelig resultaat van € 233.000 op de Huishoudelijke Zorg, vermoedelijk als gevolg van
een lichte verschuiving van bestaande cliënten naar de WMO Begeleiding (regulier).

■ Een voordelig resultaat van € 236.000 op de eigen bijdragen WMO. De verwachte verlaging van deze
inkomsten (2015 nog € 985.000) was minder aan de orde dan verwacht. Daarnaast is nog voor € 93.000
sprake van nagekomen ontvangen eigen bijdragen met betrekking tot het vorige boekjaar (2015).

■ Een voordeel van € 116.000 op de individuele voorzieningen. Daarbij gaat het om de
woningaanpassingen-/voorzieningen, de hulpmiddelen en de vervoersvoorzieningen. Verklaringen
kunnen worden gezocht in het (nog) meer toepassen van de kantelingsgedachte, waarbij nadrukkelijker
een beroep wordt gedaan op eigen kracht. Vermoedelijk maken inwoners anderzijds ook meer gebruik
van de mogelijkheden die commerciële partijen op dit gebied bieden, waardoor er minder een beroep
wordt gedaan op verstrekkingen via de gemeente. Tenslotte zijn vanaf november 2015 de spelregels voor
het WMO vervoer aangepast. Voorbeelden daarvan zijn andere ritprijzen, daluren korting, maximale
kilometerafstand en het beperkt meenemen van een scootmobiel voor kortere ritten.

■ Een voordeel van € 499.000 als gevolg van de stelpost sociaal domein op het onderdeel "Oude WMO".
Dit maakte onderdeel uit van het totale begrote saldo binnen de begroting sociaal domein en is als gevolg
van administratieve redenen op dit product blijven staan.
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WMO Beleid
Een deel van het voordeel op dit product maakt conform besluitvorming (grotendeels) onderdeel uit van
de mutaties op de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Dit betreft een onderuitputting op het beschikbare
budget voor zorgvernieuwing van € 110.000.

Daarnaast is sprake van een onderuitputting op het beschikbare budget voor de Wmo adviesraad van
€ 31.000. In 2017 zal worden bezien of hier sprake is van een structureel effect.

Sociaal Cultureel Werk
Het voordelig saldo van € 173.000 op dit product wordt naast wat kleine voordelen van totaal € 27.000
veroorzaakt door;

€ 48.000 lagere aanspraak op subsidieverstrekkingen. In dit jaar wordt bekeken of hiervoor een invulling
door andere partijen benodigd is of dat dit voordeel een structureel karakter heeft. in het laatste geval zal
dit in een kwartaalrapportage meegenomen worden.
€ 10.000 voordeel door lagere uitgaven op de bijdrage aan vrijwilligers. In 2017 kan dit een structureel
karakter krijgen door ontwikkelingen binnen het gemeentelijk accommodatiebestand. Zodra dit helder is
zal de onderuitputting verwerkt worden in een kwartaalrapportage 2017.
€ 43.000 voordeel op de post uitvoering jeugd- en jongerenwerk. De uitvoering hiervan wordt nu
verzorgd door ROAT. In de B&W nota met reg.nr 718946 is vorig jaar besloten € 40.000 van deze post te
gebruiken om de inzet op het terrein van jongerenwerk en risicoaanpak te vergroten. Hiervoor via een
subsidieverlening middelen aan ROAT beschikbaar te stellen over de periode van 2017 t/m 2019.
€ 30.000 niet uitgegeven op de post naschoolse activiteiten. De uitvoering hiervan was onderdeel van
het werk binnen Vlissingen in beweging en om deze reden is deze post onderdeel van de aanpassing van
de werkwijze van Vlissingen in beweging. Deze aanpassing maakt onderdeel uit van de bezuinigingen
ten gunste van de taakstelling op sport gesteld in het project Agenda voor herstel. In 2017 zal de post
Naschoolse activiteiten ook begrotingstechnisch gezien onderdeel worden van de post Combinatiefuncties.

€ 15.000 lagere uitgaven voor het project Gezond in Bossenburgh. Voor € 15.000 geen uitvoering van
deelprojecten.

Jeugd
Het voordeel binnen dit product betreft uitkomsten GGD 2016 en dient te worden bezien in combinatie
met het product Openbare Gezondheidszorg. Het dan nog resterende geringe voordelige verschil van
€ 14.000 wordt voornamelijke veroorzaakt door niet begrote compensabele btw.

Porthos
Het nadeel op dit product van € 311.000 maakt conform besluitvorming onderdeel uit van de mutaties op
de bestemmingsreserve Sociaal Domein en wordt veroorzaakt door:

■ Een nadeel van € 64.000 op het onderdeel Porthos. Enerzijds is hierbinnen sprake van een voordelig
resultaat van € 62.000 als gevolg van overheadafspraken. Anderzijds is sprake van een overschrijding ten
opzichte van de Porthos begroting van € 126.000. Deze overschrijding is te verklaren uit het feit dat in
2016 meer externe inhuur voor het borgen van de continuïteit noodzakelijk was en er was sprake van
noodzakelijke vervanging wegens ziekte.

■ Een nadeel van € 247.000 als gevolg van de stelpost sociaal domein op het onderdeel "Nieuwe WMO".
Dit maakte onderdeel uit van het totale begrote saldo binnen de begroting sociaal domein en is als gevolg
van administratieve redenen op dit product blijven staan. Het betreft dus geen nadeel Porthos 2016.
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Jeugdzorg
Het voordeel op dit product van € 489.000 maakt conform besluitvorming onderdeel uit van de mutaties op
de bestemmingsreserve Sociaal Domein en wordt veroorzaakt door:

■ Een voordeel van € 580.000 op de bestedingen PGB, mede als gevolg van de werkzaamheden van het PGB
team en deels is sprake van een verschuiving naar de Zorg IN Natura (ZIN).

■ Een voordeel van € 78.000 vanwege onderuitputting op het budget vervoer en de uitvoeringskosten
Inkooporganisatie Jeugd. De kosten van de inkooporganisatie vielen lager uit, met name als gevolg van
niet ingezette vacatureruimte en vertragingen in een oorspronkelijk voor 2016 gepland ICT project.

■ Een tekort van € 221.000 op de geraamde middelen voor de ZIN op basis van inschattingen van de
Inkooporganisatie Jeugd. Mogelijk speelt ook hier de verschuiving van PGB naar ZIN een rol.

■ Een nadeel van € 234.000 als gevolg van de stelpost sociaal domein op het onderdeel "Jeugdzorg". Dit
maakte onderdeel uit van het totale begrote saldo binnen de begroting sociaal domein en is als gevolg
van administratieve redenen op dit product blijven staan.

■ afrekening van in de Inkooporganisatie GGD van € 286.000.

Maatschappelijke Zorg
Het voordeel op dit product van € 2.392.000 wordt met name veroorzaakt door een voordeel op de
centrumtaken van € 2.379.000. Dat voordeel zal in aanmerking komen voor storting in de nog te vormen
bestemmingsreserve Centrumgemeentetaken Vrouwenopvang, Maatschappelijke Opvang en Beschermd
Wonen. Het saldo ontstaat als gevolg van de uitkomsten jaarrekening 2016 van het CZW bureau van
€ 1.527.000 (Vrouwenopvang € 616.000 en Beschermd Wonen € 911.000) en daarnaast het saldo op de
bestedingen PGB Beschermd Wonen van € 852.000.

Openbare gezondheidszorg
Het nadeel binnen dit product betreft uitkomsten GGD en dient te worden bezien in combinatie met
het product Jeugd. Het dan nog resterende geringe voordelige verschil van € 14.000 wordt voornamelijke
veroorzaakt door niet begrote compensabele btw.
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DE LERENDE STAD

Wat heeft het gekost?
In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten
opgenomen van de producten die tot dit programma behoren.

Exploitatie (bedragen *
€ 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil
tussen
begroting
en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Onderwijshuisvesting 3.664 328 3.336 3.700 414 3.286 50

Onderwijs 1.382 458 924 1.539 452 1.087 -163

Kind en peuteropvang 537 200 337 507 200 307 30

Saldo van baten en lasten 5.583 986 4.597 5.746 1.066 4.680 -83

Mutaties reserves

Geen mutaties - - - - - - -

Gerealiseerde resultaat 5.583 986 4.597 5.746 1.066 4.680 -83

Toelichting
In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat
uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op
één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 en
meer dan 1% afwijking ten op zichte van het begrote verschil worden toegelicht.

Onderwijshuisvesting
De onderschrijding is veroorzaakt doordat er budgettair rekening is gehouden met uitgaven voor
eventuele voorbereidingskosten van de huisvesting van de scholen in Souburg Zuid. Er zijn in 2016 nog
geen voorbereidingskosten gemaakt. Daarnaast is sprake van een overschrijding op de kosten voor de
Combinatie doordat de laatste huurtermijn van 2015 is verantwoord in 2016.

Onderwijs
Het nadelige effect op het product onderwijs wordt vrijwel geheel veroorzaakt door het subproduct
leerlingenvervoer. Hierop zit een overschrijding van € 165.000 die conform besluitvorming onderdeel
uitmaakt van de mutaties op de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Deze overschrijding is veroorzaakt
door:

■ Over het geheel genomen neemt het aantal te vervoeren leerlingen toe. De groei deed zich ook al voor in
de jaren voor 2015. Per school zien we grote verschillen. Het aantal naar SBO Het Springtij te vervoeren
leerlingen is sterk afgenomen. Daar staat een forse groei tegenover van kinderen die op de Odyzee-
school en Odyzee-College in Goes zijn aangewezen. Daarnaast zien we nog een andere trend: sommige
leerlingen hebben zodanig ernstige gedragsproblemen dat er een extra voertuig ingezet moet worden
terwijl er nog plaats is in de al ingezette voertuigen (leerlingen van Keurhove/Korczakschool en van
Odyzee). Het klanttevredenheidsonderzoek levert hiervoor een bevestiging: 38 – 40 % van de leerlingen
ondervindt last van hinderlijk gedrag van andere inzittenden.

■ toename kleinschalig leerlingenvervoer. De kosten van het kleinschalig leerlingenvervoer namen na
augustus 2015 in (zeer) sterke mate toe, en nog het meest in de gemeente Vlissingen. Dit zou ook met
de keuze van de basepoint te maken kunnen hebben. Toename van het aantal te vervoeren leerlingen
en de inzet van meer voertuigen voor een (vrijwel) zelfde aantal leerlingen (zie eerste bullet) kunnen de
uitgavenstijging maar voor een deel verklaren. De effecten van de laatste aanbesteding – inschrijven op
basis van een uurtarief in combinatie met het basepoint Middelburg (= bedrijfsvestiging TCR) - vormen de
belangrijkste verklaring voor deze hogere uitgaven.
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■ De kosten van het grootschalig leerlingenvervoer namen na augustus 2015 zowel in Middelburg als in
Vlissingen af. In Middelburg bij een gelijkblijvende inzet. In Vlissingen kwam het vervoer naar en van
Het Springtij in Vlissingen na aanpassing van de kilometergrens vanaf september 2015 grotendeels te
vervallen. Dit compenseert de sterke toename van de uitgaven voor het kleinschalig vervoer voor een
groot deel. Vanaf september 2016 moet er een grotere bus voor het vervoer naar en van Het Springtij en
de Klimopschool in Middelburg worden ingezet.

Kinder en peuteropvang
De onderschrijding is het gevolg van lagere kosten voor de inspecties van de kinderopvang. Vanaf 2016
heeft KOW de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk organisatorisch geharmoniseerd. Er is vanaf dit
jaar sprake van kinderopvang en peuteropvang. Het gaat dan om zogeheten kindcentra. Kinderopvang
en peuteropvang worden door de GGD tegelijkertijd geïnspecteerd. Dit scheelt uiteraard in de kosten.
Daarnaast is het aantal gastouders afgenomen en zijn er minder inspecties bij uitbreiding van locaties
uitgevoerd. Ook het aantal herinspecties (als er sprake is van overtredingen) is afgenomen.
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RUIMTELIJK ONTWIKKELEN

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten
opgenomen van de producten die tot dit programma behoren.

Exploitatie (bedragen *
€ 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil
tussen
begroting
en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Stedebouwkundige plannen 337 - 337 304 - 304 33

Bestemmingsplannen 1.231 131 1.100 1.138 131 1.007 93

Stadsvernieuwing 241 - 241 217 -3 220 21

Bouwgrondexploitatie 7.411 8.528 -1.117 22.514 8.479 14.035 -15.152

Grondexploitaties majeure
projecten

43.742 3.858 39.884 60.039 1.001 59.038 -19.154

Saldo van baten en lasten 52.962 12.517 40.445 84.212 9.608 74.604 -34.159

Mutaties reserves

Mutaties resere
grondexploitaties

- - - 139 139 - -

Mutaties reserve Bovenwijkse
voorzieningen

- 42 -42 - - - -42

Gerealiseerde resultaat 52.962 12.559 40.403 84.351 9.747 74.604 -34.201

Toelichting
In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat
uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op
één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 en
meer dan 1% afwijking ten op zichte van het begrote verschil worden toegelicht.

Stedebouwkundige plannen
De onderschrijding op het product stedebouwkundige plannen bedraagt € 33.000. Dit wordt in hoofdzaak
veroorzaakt door een onderbesteding op het budget licenties. Het budget software licenties bestaat uit 3
onderdelen : tekenpakket, pakket voor het digitaal beschikbaar stellen van bestemmingsplannen (cf. de
wet ruimtelijke ordening) en het grondexploitatiepakket. Het grondexploitatiepakket is vervangen door
gebruik te maken van de standaardapplicatie (Excel). Voor het pakket stond in de begroting nog een post
gereserveerd. Dit is in de praktijk niet nodig gebleken, nu de standaardapplicatie prima voldoet.

Bestemmingsplannen
Na de verkoop en levering in 2016 van de locatie Britannia aan AVV Beheer BV heeft het college van
B&W, als enig aandeelhouder, besloten tot ontbinding van de BV. De aandelen van de BV zijn met het
raadsbesluit van de verkoop van de locatie Britannia reeds afgeboekt in de gemeenterekening van 2015.
Het saldo van de liquidatierekening van Britannia - Watertoren BV bedraagt € 38.000 voordelig. Dit is als
voordeel verwerkt in de jaarrekening 2016.
Op basis van raadsvoorstel 525653 betaalt de gemeente Vlissingen een bijdrage van € 3 mln voor de
aanleg van de Marinierskazerne. De kapitaallasten over deze bijdrage worden pas afgeschreven wanneer de
Marinierskazerne in gebruik worden genomen. De onderuitputting op de kapitaallasten in 2016 bedraagt
afgerond € 20.000.
In afwachting op de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe Omgevingswet loopt het product
bestemmingsplannen op schema. Ook door toepassing van conserverende bestemmingsplannen
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(beheersverordeningen) is het benodigde onderzoek & externe advisering iets minder nodig geweest dan
geraamd.

Bouwgrondexploitatie en grondexploitaties majeure
Dit nadeel betreft enerzijds de extra verliesvoorziening die is genomen op de grondexploitaties vanwege
de aanpassing op basis van de notitie Grondexploitatie 2016 van de BBV. In het kader van de nieuwe
notitie Grondexploitaties 2016 van de BBV wordt aangegeven dat om de risico's die samenhangen met
zeer lang lopende projecten te beperken de looptijd van een grondexploitatiecomplex maximaal 10 jaar
mag bedragen. Voor de grondexploitatie waar een langere termijn dan 10 jaar geld is dat door de raad
gemotiverd aangegeven. Als risico-beperkende beheersmaatregelen die de gemeente heeft genomen om de
onzekerheden en risico's die gepaard gaan met de langere looptijd te mitigeren zijn de opbrengsten na de
10 jaars geëlimineerd voor de waardering van de grondexploitaties. Daarnaast heeft er een bijstelling van
de te berekenen rente plaatsgevonden. Als gevolg van deze aanpassingen heeft in het verslagjaar een extra
afwaardering van de grondexploitaties plaatsgevonden van € 36,83 mln..

Daar tegenover staat een voordeel uit de 1 ste herzieninggrondexploitaties 2017 inzake de winst bij de
oplevering van Baskenburg III fase 3 en de vrijval van de verliesvoorziening op de grondexploitaties.

Reserve grondexploitatie
De mutaties op de reserve grondexploitaties betreffen de administratief technische verwerking van het
afsluiten van de grondexploitatie Baskenburg III fase 3.
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WONEN IN DIVERSITEIT

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten
opgenomen van de producten die tot dit programma behoren.

Exploitatie (bedragen *
€ 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil
tussen
begroting
en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Besluit woninggebonden
subsidies

3 - 3 3 - 3 -

Woningverbet particuliere
woningen

351 - 351 351 - 351 -

Woningverbetering
ouderenhuisvesting

8 - 8 8 - 8 -

Overige maatregelen
volkshuisvesting

184 229 -45 115 214 -99 54

Vastgoedregistratie 324 5 319 263 47 216 103

Bouwvergunningen 1.213 611 602 1.196 588 608 -6

Saldo van baten en lasten 2.083 845 1.238 1.936 849 1.087 151

Mutaties reserves

Mutaties reserves BWSW en
BWSW in liq.

- 361 -361 78 361 -283 -78

Gerealiseerde resultaat 2.083 1.206 877 2.014 1.210 804 73

Toelichting

In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat
uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op
één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 en
meer dan 1% afwijking ten op zichte van het begrote verschil worden toegelicht.

Overige maatregelen volkshuisvesting
Op 22 september 2016 heeft de raad ingestemd met de vrijval van de reserve BWSW. Dit was één van de
voorwaarden om een aanvullende uitkering over 2015 te ontvangen. Bij de 3e kwartaalrapportage 2016
was het de bedoeling de rentelasten (€ 39.000) van de reserve BWSW (eenmalig) af te ramen, dit is echter
bijgeraamd. Hierdoor is er een voordeel op het product overige maatregelen volkshuisvesting.

Vastgoedregistratie
Een incidenteel voordeel van € 103.000 is het gevolg van flink minder uitvoering van landmeetkundige
diensten in 2016. Dat geeft hierdoor ook een lagere bijdrage in 2016 in de afrekening aan de Walcherse
Samenwerking Landmeetkundige diensten. De verwachting is dat door het aantrekken van de markt er
in 2017 meer beroep op deze diensten gedaan zal worden. Ook is er in 2017 een inhaalslag te maken van
het verwerken van mutaties die vertraging hebben opgelopen vanwege de invoering van de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT).
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Reserve BWSW en reserve BWSW liquidatie GR BWSW
In het kader van het artikel 12 traject heeft de Gemeente Vlissingen een aanvullende uitkering voor het
jaar 2015 ontvangen. De minister van BZK heeft een aantal bijzondere voorwaarden aan deze aanvullende
uitkering verbonden. Een van deze voorwaarden was: 'de bestemmingsreserves BWSW, BWSW in liquidatie
GR BWSW en aanleg cruisekade dienen vrij te vallen en te worden toegevoegd aan de algemene reserve.' Op
22 september 2016 heeft de raad hiermee ingestemd (raadsvoorstel 717483).
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BRUIKBAARHEID OPENBARE RUIMTE

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten
opgenomen van de producten die tot dit programma behoren.

Exploitatie (bedragen *
€ 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil
tussen
begroting
en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Kunst en objecten in openbare
ruimte

54 - 54 35 - 35 19

Openbaar groen 3.259 42 3.217 3.165 38 3.127 90

Milieustraat 843 7 836 846 7 839 -3

Inzameling huisafval 4.698 7.029 -2.331 4.617 7.326 -2.709 378

Inzameling bedrijfsafval 8 43 -35 8 55 -47 12

Riolering 5.055 6.391 -1.336 5.263 6.529 -1.266 -70

Milieubeleid 320 75 245 240 48 192 53

Vergunningen milieubeheer 786 49 737 786 67 719 18

Handhaving milieubeheer 470 1 469 472 2 470 -1

Bodemonderzoek 130 - 130 115 - 115 15

Openbare hygiëne 18 - 18 38 31 7 11

Begraafplaats 897 379 518 872 428 444 74

Saldo van baten en lasten 16.538 14.016 2.522 16.457 14.531 1.926 596

Mutaties reserves

Geen mutaties - - - - - - -

Gerealiseerde resultaat 16.538 14.016 2.522 16.457 14.531 1.926 596

Toelichting op het resultaat
In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat
uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op
één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 en
meer dan 1% afwijking ten op zichte van het begrote verschil worden toegelicht.

Openbaar groen
Als gevolg van het verlagen van het onderhoudsniveau op Openbaar groen en het omvormen naar groen
dat minder intensief onderhoud vergt, zijn de kosten lager. In de 3e kwartaalrapportage 2016 is er al een
bedrag van € 160.000 afgeraamd, dit was aan de voorzichtige kant. Nu blijkt dat het voordeel nog groter is.

Inzameling huisafval
Het positieve verschil op deze post wordt voornamelijk veroorzaakt door:

■ De kosten voor vuilafvoer en verwerking zijn € 50.000 lager, voornamelijk door meer scheiding van afval.
Het aanbieden van herbruikbare afvalstromen is goedkoper dan brandbaar afval.

■ Door het beter en meer scheiden van afvalstromen zijn er inkomsten van St. Afvalfonds. Deze inkomsten
zijn niet geraamd omdat deze op basis van nacalculatie plaatsvinden. Dit geeft een voordeel van
€ 220.000. In de begroting 2017 zijn hiervoor wel bedragen opgenomen.

■ De inkomsten via de afvalstoffenheffing zijn € 105.000 hoger. Dit is het gevolg van een nacontrole
over de jaren 2014, 2015 met de doorwerking naar 2016 waarbij de leegstand afgezet is tegen
bewoningsgegevens vanuit het brp. Dit leverde een extra opbrengst over deze jaren op in 2016.
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Riolering
In de 3e kwartaalrapportage 2016 zijn afschrijvingen + rente ten gunste en onderhoudskosten ten laste
van het begrotingssaldo gebracht. Aangezien het VGRP uitgaat van 100% kostendekkendheid en voor-
en nadelen ten gunste komen van de (toekomstige) tarieven voor de riolering had dit in feite niet mogen
gebeuren.

Milieubeleid
Er is € 15.000 rijkssubsidie meer ontvangen voor particuliere woningverbetering binnen de Zeeuwse
samenwerking. Tevens is het restant subsidiebedrag van € 30.000 voor de geluidssaneringen op de
exploitatie geboekt. Daarnaast zijn er diverse kleine verschillen.

Begraafplaats
Er zijn meer inkomsten uit de begraafrechten (€ 49.000) gerealiseerd dan begroot. Ook zijn de
exploitatielasten iets lager door o.a. minder onderhoudskosten in 2016.
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VEILIGHEID

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten
opgenomen van de producten die tot dit programma behoren.

Exploitatie (bedragen *
€ 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil
tussen
begroting
en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Brandweer en
rampenbestrijding

3.009 - 3.009 3.013 - 3.013 -4

Opleidingen brandweer 39 19 20 39 19 20 -

Openbare orde en veiligheid 1.603 80 1.523 1.708 161 1.547 -24

Saldo van baten en lasten 4.651 99 4.552 4.760 180 4.580 -28

Mutaties reserves

Reserve Bommenruiming - 46 -46 - - - -46

Gerealiseerde resultaat 4.651 145 4.506 4.760 180 4.580 -74

Toelichting

In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat
uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op
één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 en
meer dan 1% afwijking ten op zichte van het begrote verschil worden toegelicht.

Reserve bomruimingen
Op deze reserve hebben in 2016 geen mutaties plaatsgevonden.
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BEREIKBAARHEID

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten
opgenomen van de producten die tot dit programma behoren.

Exploitatie (bedragen *
€ 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil
tussen
begroting
en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Wegen, straten en pleinen 6.639 94 6.545 9.547 119 9.428 -2.883

Straatreiniging 1.684 5 1.679 1.656 9 1.647 32

Gladheidsbestrijding 184 - 184 168 - 168 16

Openbare verlichting 674 1 673 546 21 525 148

Gronddepot 34 32 2 43 93 -50 52

Beluifelingen 33 - 33 34 - 34 -1

Verkeersmaatregelen 595 8 587 479 10 469 118

Parkeren 2.326 2.867 -541 2.199 2.772 -573 32

Binnenhavens 145 90 55 138 103 35 20

Waterpartijen 118 15 103 102 9 93 10

Saldo van baten en lasten 12.432 3.112 9.320 14.912 3.136 11.776 -2.456

Mutaties reserves

Geen mutaties - - - - - - -

Gerealiseerde resultaat 12.432 3.112 9.320 14.912 3.136 11.776 -2.456

Toelichting op het resultaat

In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat
uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op
één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 en
meer dan 1% afwijking ten op zichte van het begrote verschil worden toegelicht.

Wegen straten en pleinen
Vanwege de ontvlechting van de bovenwijkse voorzieningen uit de grondexploitaties zijn de tijdelijke brug
over het dok (Scheldekwartier) en het Dok van Perry overgebracht naar de algemene begroting. In verband
met regelgeving BBV moesten er inhaalafschrijvingen van in totaal € 2.948.000 over voorgaande jaren
plaatsvinden. Dit veroorzaakt het nadelige verschil.

Straatreiniging
Door efficiënter werken van de medewerkers van straatreiniging is er een voordeel behaald op voornamelijk
de schoonmaakkosten.

Openbare verlichting
Het positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere energiekosten i.v.m. het gebruik van
energiezuinige ledlampen. Ook heeft het beheerssysteem niet optimaal gewerkt waardoor werkzaamheden
niet uitgezet konden worden en dus niet uitgevoerd konden worden.

Gronddepot
Voor het afvoeren van grond i.v.m. de marinierskazerne wordt de gemeente gecompenseerd vanuit de
Provincie.
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Verkeersmaatregelen
Het positieve resultaat wordt enerzijds veroorzaakt door lagere energielasten (€ 30.000) van de
verkeersregelinstallaties en verkeersregulering i.v.m. gebruik ledlampen. Anderzijds is bij verkeersbeleid/
plannen slim en effectief werk met werk gemaakt: herijking van het verkeersmodel kon meelopen en
doorgerekend worden aan grote projecten (voordeel van € 20.000). Daarnaast is in 2016 het parkeerbeleid
voor Vlissingen volledig intern opgesteld. Daardoor is er minder tijd besteed aan fysieke verkeermaatregelen
en onderzoeksmaatregelen en zijn daar ook minder financiële middelen aan uitgegeven. Ook is er een
parkeeronderzoek uitgevoerd voor het Scheldekwartier, welke binnen het project is gefinancierd (voordeel
€ 30.000). Voor het veilig maken van de kruising bij winkelcentrum Papegaaienburg was € 42.000 uit de
reserve Bovenwijkse voorziening beschikbaar gesteld, door drukke werkzaamheden bij afdeling BL kon dit
in 2016 niet gerealiseerd worden. Dit is doorgeschoven naar 2017.

Parkeren
De parkeerexploitatie sluit met een positief resultaat van € 32.000. Dit wordt veroorzaakt door een
onderuitputting op het onderhoudsbudget. In 2016 is er minder schade toegebracht aan parkeerautomaten;
daarnaast heeft er in 2016 geen groot onderhoud aan de parkeergarages plaatsgevonden.
Vanaf 2016 ontvangt de gemeente geen bijdrage meer voor het opleggen van Mulderfeiten (lichte
verkeersovertredingen). Daarnaast zijn er vanaf juli 2016 minder parkeercontroles uitgevoerd dan
gebruikelijk door inzet van handhavers in de Aagje Dekenstraat.
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DE CULTURELE STAD

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten
opgenomen van de producten die tot dit programma behoren.

Exploitatie (bedragen *
€ 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil
tussen
begroting
en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Bibliotheek 2.949 126 2.823 2.928 127 2.801 22

Kunst en Cultuur 1.246 - 1.246 1.279 74 1.205 41

Oudheidkunde en museum 1.123 60 1.063 1.131 78 1.053 10

Recreatie 236 - 236 227 1 226 10

Kermis 109 164 -55 102 135 -33 -22

Accommodaties 2.518 884 1.634 2.557 813 1.744 -110

Lokale omroep 30 - 30 29 - 29 1

Archeologie 63 - 63 64 1 63 -

Monumenten 451 - 451 441 - 441 10

Stelpost De culturele stad -33 - -33 - - - -33

Saldo van baten en lasten 8.692 1.234 7.458 8.758 1.229 7.529 -71

Mutaties reserves

Geen mutaties - - - - - - -

Gerealiseerde resultaat 8.692 1.234 7.458 8.758 1.229 7.529 -71

Toelichting

In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat
uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op
één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 en
meer dan 1% afwijking ten op zichte van het begrote verschil worden toegelicht.

Kunst en Cultuur
Te zien is een voordelig saldo van € 41.000 op dit product. Dit is met name te verklaren door;
€ 15.000 hiervan is een voordeel op het archief in 2016. Dit is verwerkt in de 3e kwartaalrapportage 2016
ten gunste van de bezuiniginstaakstelling. Was geboekt op het product kunst en cultuur in plaats van op de
stelpost De Culturele Stad. Gevolg is een voordeel hier en een nadeel op de stelpost;
€ 11.500 niet verleende subsidies vanuit Aanjaagfonds Cultuur 2016;
€ 14.500 saldo van diverse positieve uitkomsten.

Accommodaties
Er is sprake van een overschrijding op de kosten voor de Combinatie doordat de laatste huurtermijn
van 2015 is verantwoord in 2016. Daarnaast zijn er als gevolg van een iets lagere bezetting lagere
huuropbrengsten.

Stelpost de Culturele stad
€ 15.000 zie toelichting bij product kunst en cultuur. Het restant van € 18.000 heeft als reden de niet
gerealiseerde taakstelling op de muziekschool vanwege de uittreding die later volgt.
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TOERISME EN ECONOMIE

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten
opgenomen van de producten die tot dit programma behoren.

Exploitatie (bedragen *
€ 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil
tussen
begroting
en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Straatmarkt 61 55 6 54 48 6 -

Economische ontwikkeling 1.064 222 842 879 143 736 106

Vismijn - - - - - - -

Bevordering toerisme 279 35 244 253 40 213 31

Transacties onroerende
goederen

430 384 46 441 381 60 -14

Stranden 555 186 369 559 196 363 6

Saldo van baten en lasten 2.389 882 1.507 2.186 808 1.378 129

Mutaties reserves

Reserve aanleg cruisekade - 200 -200 - 200 -200 -

Gerealiseerde resultaat 2.389 1.082 1.307 2.186 1.008 1.178 129

Toelichting

In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat
uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op
één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 en
meer dan 1% afwijking ten op zichte van het begrote verschil worden toegelicht.

Economische ontwikkeling
Het resultaat 2016 is een onderuitputting van € 106.000 op dit totale product.
Binnenstad; dit budget is voor vaste en variabele uitgaven. Variabele uitgaven voor de actuele economische
ontwikkelingen die niet in te plannen zijn. Hierbij wordt gelet op de hoogte van de eventueel gemeentelijke
bijdrage. De actualisering van de Binnenstadvisie is doorgeschoven naar 2017 wegens andere prioriteiten.
Geen uitgaven hiervoor en de lagere uitgaven voor het inspelen op de actuele ontwikkelingen geeft op dit
onderdeel binnen het product een incidenteel voordeel van € 67.000.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) heeft een saldo van € 10.000 van niet naar de VOC doorgesluisde
BIZgelden. De BIZ heffing wordt in de bulk van de jaarlijkse gemeentelijke belastingen meegenomen en
opgelegd aan de ondernemers in dit BIZ gebied. Op basis van de verordening BIZ worden gerealiseerde BIZ
opbrengsten direct doorgesluisd naar de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC). Elk jaar is er een bedrag
wat niet geïnd kan worden en dus ook niet doorgesluisd wordt naar de VOC. Het werkt budgettair neutraal.
In de 2e kwartaal rapportage 2017 gaan de opbrengsten en uitgaven neutraal bijgesteld worden naar de
stand van zaken van 2017.
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Uitvoering Maritieme Activiteiten; Het bedrag van € 10.000 bestemd voor een externe stichting, die
promotie voor Vlissingen als aantrekkelijke regio voor zee- en riviercruises zou maken, is niet doorgegaan.
Dit doordat de aanpassingen/verbeteringen die de stichting zou doen op het ingediende projectplan
achterwege zijn gebleven. Daarnaast is in 2016 niet deelgenomen aan maritieme beurzen. Dit alles geeft
voor 2016 een onderbesteding van € 17.000.

Diverse kleine voordelen op de andere onderdelen van dit product van totaal € 12.000

Bevordering toerisme
Naast wat kleine voordelen op de andere onderdelen binnen dit product is het grootste voordeel op het
onderdeel uitvoering nota toerisme namelijk € 15.000. In 2016 is minder uitgegeven voor de ontwikkeling
van het toerisme. De nota toerisme is grotendeels uitgevoerd maar ambtelijk was er niet voldoende
capaciteit in 2016 om een nieuw uitvoeringsprogramma toerisme op te stellen. Ook is er minder uitgegeven
doordat de toeristische informatiegids in 2016 is vervangen door een ansichtkaart met plattegrond.

Reserve aanleg cruisekade
In het kader van het artikel 12 traject heeft de Gemeente Vlissingen een aanvullende uitkering voor het
jaar 2015 ontvangen. De minister van BZK heeft een aantal bijzondere voorwaarden aan deze aanvullende
uitkering verbonden. Een van deze voorwaarden was: 'de bestemmingsreserves BWSW, BWSW in liquidatie
GR BWSW en aanleg cruisekade dienen vrij te vallen en te worden toegevoegd aan de algemene reserve.' Op
22 september 2016 heeft de raad hiermee ingestemd (raadsvoorstel 717483).
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BESTUUR

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten
opgenomen van de producten die tot dit programma behoren.

Exploitatie (bedragen *
€ 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil
tussen
begroting
en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Bestuursondersteuning 898 - 898 863 - 863 35

Bestuurlijke samenwerking 10 - 10 5 - 5 5

Publiekszaken 2.155 742 1.413 2.240 833 1.407 6

Verkiezingen 153 - 153 151 - 151 2

Gemeenteraad en commissies 648 - 648 565 - 565 83

Bestuursond gemeenteraad en
cies

347 - 347 206 - 206 141

College van B&W 824 - 824 1.382 271 1.111 -287

Burgerparticipatie 238 - 238 150 - 150 88

Stelpost Bestuur 5.803 - 5.803 - 13 -13 5.816

Saldo van baten en lasten 11.076 742 10.334 5.562 1.117 4.445 5.889

Mutaties reserves

Algemene reserve 483 55.506 -55.023 660 55.506 -54.846 -177

Gerealiseerde resultaat 11.559 56.248 -44.689 6.222 56.623 -50.401 5.712

Toelichting
In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat
uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op
één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 en
meer dan 1% afwijking ten op zichte van het begrote verschil worden toegelicht.

Bestuursondersteuning
Het voordelige saldo op dit product wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere kosten voor de Blauw
Geruite Kiel, deze is heel gunstig aanbesteed. Ook wordt er weinig geadverteerd door de gemeente. Totaal
levert dit een voordeel op van € 25.000. Verder waren de representatiekosten lager (€ 12.000), er zijn
minder grote evenementen geweest.

Gemeenteraad en commissies
In het 3e jaar van de raadsperiode is er geen aandacht geweest voor opleidingen, dit geeft een voordeel van
€ 10.000. Van het budget voor de fractiebijdrage maken niet alle fracties van hun wettelijk recht gebruik,
het voordeel is € 12.000. De vergoedingen (salarissen) van gemeenteraadsleden hebben in de laatste paar
jaar een aantal veranderingen ondergaan: persoonlijke toelagen zijn afgeschaft, de brutokostenvergoeding is
verlaagd, dit is een netto onkostenvergoeding ambtsdragers geworden. Deze wijzigingen zijn niet verwerkt
in de begroting waardoor er een voordeel is van € 60.000.

Bestuursondersteuning Gemeenteraad en commissies
In de begroting 2016 is per abuis het personeelsbudget van de griffie verdubbeld. Hierdoor wordt het
positieve verschil van € 141.000 verklaard. In de 4e kwartaalrapportage 2016 is dit vermeld. Ook is in het
kader van de status van art. 12 minder uitgegeven aan overige diensten.
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College van B&W
De voorzieningen wachtgeld oud-bestuurders en pensioen oud-bestuurders worden elk jaar herberekend.
Vanwege actualisatie van de rentevoet en de gehanteerde sterftetafels bedraagt de hieruit voortvloeiende
benodigde toevoegingen € 287.000.

Burgerparticipatie
De visie op leefbaarheid is op 17 juli 2016 door de gemeenteraad vastgesteld en op 4 oktober 2016 heeft het
college het plan van aanpak leefbaarheid vastgesteld. Hierdoor is de uitvoering pas eind van het jaar gestart
en is het budget niet volledig benut in 2016.

Stelpost bestuur
Vanwege de ingrijpendheid van de bezuinigingen die zijn opgenomen vanaf de Programmabegroting
2015 is een bedrag aan frictiekosten begroot. Deze frictiekosten zullen zich naar verwachting voordoen
bij personeel, beëindigen van of uittreden gemeenschappelijke regeling en onvoorzien. De totale raming
voor de frictiekosten komt oorspronkelijk uit op een globaal bedrag van € 6.000.000. Voor 2015 is het toen
resterende budget van € 5.951.587 overgeheveld naar 2016.
In 2016 is € 344.942 ten laste van het frictiekostenbudget gebracht. Aangezien het bezuinigingstraject
van de bezuinigingen, die zijn opgenomen vanaf de Programmabegroting 2015, een meerjarig traject is,
zullen de frictiekosten ook niet enkel in het kalenderjaar 2015 en 2016 worden uitgegeven maar ook in
de jaren daarna. Het college heeft dit resterende budget van € 5.606.645 daarom als budgetoverheveling
aangemerkt (b&w nota 737419). In het raadsvoorstel van de jaarrekening 2016 wordt de raad gevraagd in te
stemmen met deze budgetoverheveling. De toezichthouder en de artikel 12 inspecteur hebben in het TPO
reeds ingestemd met dit voorstel. Besteding van de frictiekosten vereist ten allen tijde goedkeuring van de
inspecteur en toezichthouder.

De taakmutatie van € 155.000 voor de verhoogde asielinstroom vanuit de septembercircualire 2016 valt
vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat. De beleidsmatige inzet van deze middelen is reeds geborgd in
het plan van aanpak van Orionis die middels de 1e begrotingswijziging 2017 Orionis is voorgelegd aan de
gemeenten. De hierin gevraagde additionele middelen komen ten laste van de algemene middelen. Tevens
had het Rijk nog middelen ter beschikking gesteld voor het referendum inzake het Associatieverdrag met de
Oekraïne terwijl reeds in de dekking was voorzien.

Algemene reserve
Zie hiervoor de toelichting balans, onderdeel eigen vermogen.
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ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten
opgenomen van de producten die tot dit programma behoren.

Exploitatie (bedragen *
€ 1.000) Begroting na wijziging Rekening

Verschil
tussen
begroting
en
rekening

Lasten Baten Verschil Lasten Baten Verschil

(A) (B) (A-B)

Saldo financieringsfunctie - 94 -94 - 100 -100 6

Beleggingen - 4.334 -4.334 - 4.334 -4.334 -

Toeristenbelasting - 332 -332 - 334 -334 2

Hondenbelasting - 302 -302 - 307 -307 5

Onroerende zaakbelasting 1.218 10.650 -9.432 1.239 10.675 -9.436 4

Precariorecht 42 1.110 -1.068 42 1.109 -1.067 -1

Woonforensenbelasting - 276 -276 - 275 -275 -1

Algemene uitkering - 124.473 -124.473 - 125.058 -125.058 585

Mobiliteitspool 340 142 198 511 37 474 -276

Saldo kostenplaatsen 2.198 - 2.198 465 - 465 1.733

Saldo van baten en lasten 3.798 141.713 -137.915 2.257 142.229 -139.972 2.057

Bedrag voor de heffingen van
vennootschapsbelasting

- - - - - - -

Onvoorzien 200 - 200 - - - 200

Gerealiseerde resultaat 3.998 141.713 -137.715 2.257 142.229 -139.972 2.257

Toelichting

In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat
uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op
één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 en
meer dan 1% afwijking ten op zichte van het begrote verschil worden toegelicht.

Algemene uitkering
Het voordelige resultaat op de algemene uitkering van € 585.000 is als volgt opgebouwd:

■ € 308.000 betreft de verrekening van de algemene uitkering uit 2014 en 2015. De uitkeringsmaatstaven
voor deze betreffende jaren zijn in de loop van 2016 verder geactualiseerd. Het betreft met name lagere
WOZ waarden voor deze jaren waardoor er minder is gekort op de algemene uitkering dan voorzien.

■ € 122.000 betreft het positieve effect op de algemene uitkering naar aanleiding van de decembercirculaire
2016. Enerzijds betreft dit eveneens verwachte lagere WOZ waarden en anderzijds is sprake van een hoger
aantal lage inkomens hetgeen een positief effect heeft;
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■ € 155.000 betreft de middelen voor de verhoogde asielsinstroom. De septembercirculaire bevat informatie
over de gemaakte afspraken, waaronder over de verdeling van de middelen op basis van de realisatiecijfers
van het aantal gehuisveste vergunninghouders over het eerste halfjaar van 2016. In de decembercirculaire
is de realisatie tot en met oktober meegenomen. Voor Vlissingen betekent dit dat in de september- en
decembercirculaire gezamenlijk een bedrag van € 310.000 ter beschikking is gesteld. De beleidsmatige
inzet van deze middelen is reeds geborgd in het plan van aanpak van Orionis die middels de 1e
begrotingswijziging 2017 Orionis wordt voorgelegd aan de gemeenten. De hierin gevraagde additionele
middelen komen ten laste van de algemene middelen. Derhalve wordt voorgesteld om de middelen
2016, ter hoogte van € 310.000, vrij te laten vallen ten gunste van het gemeentelijke rekeningresultaat
2016. Hiervan is € 155.000 onderdeel van de algemene uitkering en € 155.000 onderdeel van de stelpost
bestuur.

Mobiliteitspool
Het nadeel op dit product heeft als oorzaak dat de raming van de salariskosten binnen dit produkt niet
strookte met de werkelijke salarislasten binnen deze post. Voor de begroting 2017-2020 zijn in de primaire
begroting de salarislasten voor medewerkers in deze pool wel geraamd.

Saldo kostenplaatsen
Het voordeel op dit product wordt in hoofdzaak veroorzaakt door:

■ Per 1 januari 2017 is het IKB (individueel keuzebudget) ingevoerd. Met de komst van het IKB verdwijnt
de gebruikelijke uitbetaling van het vakantiegeld in mei en de uitbetaling van de eindejaarsuitkering
en levensloopbijdrage in december. Het IKB is een budget dat maandelijks ingezet kan worden. In 2017
wordt het vakantiegeld over de periode juni 2016 tot en met december 2017 uitbetaald. Door deze
gewijzigde systematiek is de vakantiegeldverplichting over de periode juni tot en met december 2016
éénmalig € 790.000 als last in de jaarrekening opgenomen.

■ door het niet invullen van vacatures is er een voordeel op personeelskosten van ca. € 930.000; daar
tegenover staat wel een overschrijding op inhuur van € 141.000; hiermee samenhangend is eveneens een
overschot op overige diensten van € 217.000 ;

■ met name door het aflopen van het aantal mensen met FPU verplichtingen is er in 2016 een restant
budget op personeelsaangelegenheden van € 303.000;

■ er is een voordelig resultaat op de I&A samenwerking van € 232.000; Het betreft hier namelijk een
voordeel mede als gevolg van efficiënter werken en inkoopvoordeel.

■ naar aanleiding van aanpassingen van BTW labelling op producten heeft een teruggaaf BTW over
voorgaande jaren van € 126.000 plaatsgevonden;

■ door efficiëntere en strakkere inkoop op bureau/schrijfbehoeften en minder abonnementen is een
voordeel van € 93.000 gerealiseerd;

■ in het kader van de agenda van herstel, reorganisatie, interne werkgroepen e.d. is geen prioriteit gegeven
aan opleidingen waardoor er voordeel van € 169.000 is;

■ wegens vertraging van de uitvoering Andere overheid is hiervoor een voordeel van € 169.000. Van dit
bedrag is besloten € 139.000 over te hevelen naar 2017;

■ diverse overige voordelen.
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5.1 Bijlage

1

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

Besteding (jaar T) aan
voorzieningen voor
voorschoolse educatie die
voldoen aan de wettelijke
kwaliteitseisen (conform artikel
166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige
activiteiten (naast VVE) voor
leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse
taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken
over voor- en vroegschoolse
educatie met bevoegde
gezagsorganen van scholen,
houders van kindcentra en
peuterspeelzalen (conform
artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1) Deze indicator is
bedoeld voor de tussentijdse
afstemming van de juistheid
en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid
2011-2017 (OAB)
Besluit specifieke
uitkeringen gemeentelijke
onderwijsachterstandenbeleid
2011-2017 Gemeenten

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 363.846 € 199.867 € 117.572 € 160.184

Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aan andere gemeenten
(in jaar T) overgeboekte
middelen (lasten) uit
de specifieke uitkering
onderwijsachterstandenbeleid

Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Van andere gemeenten
in (jaar T) overgeboekte
middelen (baten) uit
de specifieke uitkering
onderwijsachterstandenbeleid

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08

1
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2

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

I&M Hieronder per regel één
beschikkingsnummer
en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste
van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar
T)

Correctie ten
opzichte van tot
jaar T verantwoorde
bestedingen ten
laste van provinciale
middelen Indien
de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft,
mag het alleen
gaan over nog niet
eerder verantwoorde
bestedingen

Correctie ten
opzichte van tot
jaar T verantwoorde
overige bestedingen
Indien de correctie
een vermeerdering
van bestedingen
betreft, mag het alleen
gaan over nog niet
eerder verantwoorde
bestedingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

E27B Brede doeluitkering
verkeer en vervoer SiSa
tussen medeoverheden
Provinciale beschikking
en/of verordening
Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen

Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

1 15002415 € 0 € 0 € 0 € 0

Kopie
beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding
ten laste van provinciale
middelen tot en met
(jaar T) Deze indicator
is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming
van de juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige
bestedingen tot en met
(jaar T) Deze indicator
is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming
van de juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinformatie

Toelichting Eindverantwoording
Ja/Nee Als u kiest voor
‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u
voor de komende jaren
geen bestedingen meer
wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B / 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10

1 15002415 € 0 € 0 n.v.t. Nee
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3

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

SZW G2 Besteding (jaar T)
algemene bijstand
Gemeente I.1
Participatiewet (PW)

Baten (jaar T)
algemene bijstand
(exclusief Rijk)
Gemeente I.1
Participatiewet (PW)

Besteding
(jaar T) IOAW
Gemeente I.2 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
(IOAW)

Baten (jaar T) IOAW
(exclusief Rijk)
Gemeente I.2 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
(IOAW)

Besteding
(jaar T) IOAZ
Gemeente I.3 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ
(exclusief Rijk)
Gemeente I.3 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 /
01

Indicatornummer: G2 /
02

Indicatornummer: G2 /
03

Indicatornummer: G2 /
04

Indicatornummer: G2 /
05

Indicatornummer: G2 /
06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Gebundelde
uitkering op grond
van artikel 69
Participatiewet_
gemeentedeel 2016
Alle gemeenten
verantwoorden hier
het gemeentedeel
over (jaar T),
ongeacht of de
gemeente in (jaar
T) geen, enkele of
alle taken heeft
uitbesteed aan een
Openbaar lichaam
opgericht op grond
van de Wgr.

Besteding (jaar T) Bbz
2004 levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen
Gemeente I.4 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen) (Bbz
2004)

Baten (jaar T) Bbz
2004 levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen
Gemeente I.4 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen) (Bbz
2004)

Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)
Gemeente I.6 Wet
werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie
o.g.v. art. 10d
Participatiewet
Gemeente I.7
Participatiewet (PW)

Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie
o.g.v. art. 10d
Participatiewet (excl.
Rijk) Gemeente I.7
Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 /
07

Indicatornummer: G2 /
08

Indicatornummer: G2 /
09

Indicatornummer: G2 /
10

Indicatornummer: G2 /
11

Indicatornummer: G2 /
12

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
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4

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

SZW G2A Gebundelde
uitkering op grond
van artikel 69
Participatiewet_
totaal 2015
Gemeenten die
uitvoering in (jaar
T-1) geheel of
gedeeltelijk hebben
uitbesteed aan
een Openbaar
lichaam o.g.v. Wgr
verantwoorden
hier het totaal (jaar
T-1). (Dus: deel
Openbaar lichaam
uit SiSa (jaar T-1)
regeling G2B + deel
gemeente uit (jaar
T-1) regeling G2A)

Hieronder per regel
één gemeente(code)
uit (jaar T-1)
selecteren en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
voor die gemeente
invullen

Besteding (jaar T-1)
algemene bijstand
inclusief geldstroom
naar openbaar lichaam
I.1 Participatiewet
(PW)

Baten (jaar T-1)
algemene bijstand
(exclusief Rijk)
inclusief geldstroom
naar openbaar lichaam
I.1 Participatiewet
(PW)

Besteding (jaar T-1)
IOAW inclusief
geldstroom
naar openbaar
lichaam I.2 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
(IOAW)

Baten (jaar T-1)
IOAW (exclusief Rijk)
inclusief geldstroom
naar openbaar
lichaam I.2 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
(IOAW)

Besteding (jaar
T-1) IOAZ inclusief
geldstroom
naar openbaar
lichaam I.3 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2A /
01

Indicatornummer: G2A /
02

Indicatornummer: G2A /
03

Indicatornummer: G2A /
04

Indicatornummer: G2A /
05

Indicatornummer: G2A /
06

1 060718 Gemeente
Vlissingen

€ 25.654.630 € 297.844 € 915.934 € 18.141 € 9.647
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5

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform
de keuzes gemaakt bij
indicator G2A / 01 In de
kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie
voor die gemeente
invullen

Baten (jaar T-1) IOAZ
(exclusief Rijk) inclusief
geldstroom naar
openbaar lichaam I.3 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)

Besteding (jaar T-1) Bbz
2004 levensonderhoud
beginnende zelfstandigen
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam I.4
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud
beginnende zelfstandigen)
(Bbz 2004)

Baten (jaar T-1) Bbz
2004 levensonderhoud
beginnende zelfstandigen
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam I.4
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud
beginnende zelfstandigen)
(Bbz 2004)

Baten (jaar T-1) WWIK
(exclusief Rijk) inclusief
geldstroom naar openbaar
lichaam I.6 Wet werk en
inkomen kunstenaars
(WWIK)

Besteding (jaar T-1)
Loonkostensubsidie o.g.v.
art. 10d Participatiewet
inclusief geldstroom
naar openbaar lichaam
Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2A / 07 Indicatornummer: G2A / 08 Indicatornummer: G2A / 09 Indicatornummer: G2A / 10 Indicatornummer: G2A / 11 Indicatornummer: G2A / 12

1 060718 Gemeente
Vlissingen

€ 0 € 88.364 € 48.553 € 0 € 2.507
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6

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes
gemaakt bij indicator G2A / 01 In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl.
Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2A / 13 Indicatornummer: G2A / 14

1 060718 Gemeente Vlissingen € 0
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7

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

SZW G3 Besteding (jaar T)
levensonderhoud
gevestigde
zelfstandigen
(exclusief Bob)

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking
(exclusief Bob)

Baten (jaar T)
levensonderhoud
gevestigde
zelfstandigen
(exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking
(exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar
T) aan onderzoek
als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004
(exclusief Bob)

Besteding (jaar T)
Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer:
G3 / 01

Indicatornummer:
G3 / 02

Indicatornummer:
G3 / 03

Indicatornummer:
G3 / 04

Indicatornummer:
G3 / 05

Indicatornummer:
G3 / 06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 (exclusief
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen)_gemeentedeel
2016 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle
gemeenten verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar T), ongeacht
of de gemeente in (jaar T) geen, enkele
of alle taken heeft uitbesteed aan een
Openbaar lichaam opgericht op grond
van de Wgr. Baten (jaar T) Bob

(exclusief Rijk)
Besteding
(jaar T) aan
uitvoeringskosten
Bob als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004

Volledig
zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer:
G3 / 07

Indicatornummer:
G3 / 08

Indicatornummer:
G3 / 09

€ 0 € 0 Nee
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

SZW G3A Hieronder
per regel één
gemeente(code) uit
(jaar T-1) selecteren
en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie
voor die gemeente
invullen

Besteding (jaar T-1)
levensonderhoud
gevestigde
zelfstandigen
(exclusief
Bob) inclusief
geldstroom naar
openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1)
kapitaalverstrekking
(exclusief
Bob) inclusief
geldstroom naar
openbaar lichaam

Baten (jaar T-1)
levensonderhoud
gevestigde
zelfstandigen
(exclusief
Bob) (exclusief
Rijk) inclusief
geldstroom naar
openbaar lichaam

Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking
(exclusief
Bob) (exclusief
Rijk) inclusief
geldstroom naar
openbaar lichaam

Besteding (jaar
T-1) aan onderzoek
als bedoeld in
artikel 56 Bbz
2004 (exclusief
Bob) inclusief
geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
2004 (exclusief levensonderhoud
beginnende zelfstandigen)_totaal 2015
Besluit bijstandverlening zelfstandigen
(Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in
(jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben
uitbesteed aan een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal
(jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam
uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel
gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)

Indicatornummer:
G3A / 01

Indicatornummer:
G3A / 02

Indicatornummer:
G3A / 03

Indicatornummer:
G3A / 04

Indicatornummer:
G3A / 05

Indicatornummer:
G3A / 06

1 060718 Gemeente
Vlissingen

€ 85.592 € 10.000 € 33.553 € 36.862 € 52.010
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G3A / 01
In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor die
gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) Bob inclusief
geldstroom naar openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar openbaar
lichaam

Besteding (jaar T-1) aan
uitvoeringskosten Bob als bedoeld
in artikel 56 Bbz 2004 inclusief
geldstroom naar openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 07 Indicatornummer: G3A / 08 Indicatornummer: G3A / 09 Indicatornummer: G3A / 10

1 060718 Gemeente Vlissingen € 0 € 0 € 0
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Deze rekening is opgemaakt ingevolge artikel 197 e.v. van de Gemeentewet.

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlissingen verklaren dat vorenstaande rekening op 27
juni 2017 is aangeboden en bij de gemeente, gedurende 14 dagen ter lezing, neergelegd en algemeen
verkrijgbaar gesteld is.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Vastgesteld door de raad van de Gemeente Vlissingen in zijn openbare vergadering van 13 juli 2017,

De voorzitter,

drs. A.R.B. van den Tillaar

De griffier,

  

Mr. F. Vermeulen
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Afkorting Betekenis

BBV Besluit Begroting en Verantwoording

BNG Bank Nederlandse Gemeenten

CROW Centrum regelgeving, onderzoek en grond-, water- en wegenbouw

DPW Duurzame particuliere woningverbetering

EMU Europese monetaire unie

FIDO Financiering Decentrale Overheden

GGD Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

NHG Nationale Hypotheek Garantie

OLAZ Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

SGB Stadsgeweestelijke Brandweer

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VRZ Veiligheidsregio Zeeland

VZG Vereniging van Zeeuwse Gemeenten

WOZ Waardering Onroerende Zaken
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