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Bijgevoegd vindt u de Kadernota 2018 welke in gaat op het financiële meerjarenperspectief van de
gemeente. Na besluitvorming wordt de Kadernota 2018 verder uitgewerkt in de Programmabegroting 2018
- 2021. De Kadernota 2018 laat structureel een positief saldo zien. Hierbij is echter nog geen rekening
gehouden met de vaststelling van de beheerplannen voor de kapitaalgoederen. Daarnaast vervalt met
ingang van 2022 het recht op het heffen van precario op kabels en leidingen.

Afgelopen jaar heeft de gemeente, middels tripartiete overleggen, intensief contact met
onze toezichthouder de Provincie Zeeland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK). Uit deze overleggen komt duidelijk naar voren dat de gemeente een maximale
inspanningsverplichting heeft om een structureel sluitende meerjarenbegroting te krijgen met ingroei
t/m het jaar 2020. In de Programmabegroting 2017 zijn reeds ombuigingsvoorstellen naar aanleiding
van de clustervergelijking verwerkt. Momenteel vindt nader onderzoek plaats met betrekking tot deze
clusteranalyse en de kerntatendiscussie die bij gaan dragen aan de maximale inspanningsverplichting voor
de artikel 12 status.

Het begrotingssaldo in de Kadernota loopt van negatief € 2,8 miljoen in 2018 tot positief € 2,9 miljoen in
2021. Reeds in de Programmabegroting 2017-2020 was er al een positief financieel meerjarenperspectief.
Dit saldo is in de Kadernota 2018 aangepast door het kunnen realiseren van de motie 15% conform het
genomen raadsbesluit. De precario op kabels en leidingen voor de periode 2017 tot en met 2021 heeft
een positief effect. Tevens zijn een aantal pro memorie posten opgenomen die mogelijk een financieel
risico met zich mee brengen. Van belang is verder dat er een aantal ontwikkelingen zijn die nog van
invloed zijn op het begrotingssaldo. Dit betreft de additionele bezuinigingen naar aanleiding van de
clusteranalyse en kerntakendiscussie (beiden een positief effect) en de vaststelling van de beheerplannen
van de kapitaalgoederen (negatief effect).

Het College is hard aan het werk om de financiële positie van de gemeente te verbeteren, zonder hierbij
afbreuk te doen aan inhoudelijke doelstellingen. In hoofdstuk twee zijn de speerpunten voor het jaar
2018 opgenomen. Tevens liggen de beheerplannen ter beoordeling bij de artikel 12 inspecteur. Daarnaast
wordt met de artikel 12 inspecteur gesproken over een oplossingsrichting voor sanering van de negatieve
algemene reserve. In zijn rapport over het jaar 2017 wordt de saneringsbegroting opgenomen waarbij
tevens duidelijkheid ontstaat inzake de eigen bijdrage in de sanering van de algemene reserve.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen
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Algemeen

Bezuinigingen
Momenteel lopen er diverse bezuinigingstrajecten binnen de gemeente. Dit betreffen de bezuinigingen uit
pijler 1 van de Agenda van Herstel, de motie 15%, de clusteranalyse op basis van de artikel 12 rapportages
en de kerntaken. Per saldo heeft de gemeente momenteel een nog te realiseren taakstelling opgenomen in
de begroting van € 1,3 mln in 2017 tot € 2,6 mln in 2021.

In lijn met de genomen raadsbesluiten 15 % motie: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed”
en “taken gemeente Vlissingen en verder” wordt uitvoering gegeven aan de daarin opgenomen actiepunten
op gebied van efficiency en overhead en 22 aanbevelingen m.b.t. onderzoek naar de wijze waarop de taken
uitgevoerd worden. Dit binnen de door de raad vastgestelde budgettaire kaders.

Clusteranalyse
Eén van de algemene speerpunten betreft de verdere invulling van de clusteranalyse om zo een maximaal
mogelijke inspanning te leveren aan de sanering van de algemene reserve. Momenteel lopen er
diverse onderzoeken naar verdere bezuinigingsopties. Per onderdeel stelt het college vast of er verdere
bezuinigingen mogelijk zijn.

Onderhoud van kapitaalgoederen
Met het artikel 12 proces kreeg het onderhoud van de kapitaalgoederen (wegen, accommodaties,
kunstwerken, openbaar groen en kades) zijn speciale aandacht. Er werd opdracht gegeven om het
achterstallig onderhoud in kaart te brengen en een beheerplan op te stellen. De financiële inspanning die
dit vraagt van de gemeente is hoog. Momenteel zijn de beheerplannen voor wegen, accommodaties, groen
en civiele kunstwerken bij de inspecteur onder behandeling. Voor de kades is er een concept-beheerplan
opgesteld. Dit plan moet intern nog verder worden uitgewerkt.

De inschatting is dat er in totaal voor ca. € 38 mln aan achterstallig onderhoud is (met name voor de kades
€ 25 mln). De uitwerking van de dekking voor de kades wordt intern nog uitgewerkt. Verder is er voor een
bedrag van ca. € 2 mln (exclusief kades) structureel te weinig opgenomen voor regulier onderhoud in de
begroting.

We constateren dat de inspecteur kritisch is op de beheerplannen zoals de gemeente die voor ogen heeft.
Dat heeft er toe geleid dat er inmiddels een aantal keren aanpassing van plannen heeft plaatsgevonden.
Daarnaast constateert de inspecteur op onderdelen significante afwijkingen qua onderhoudskosten.
Afwijkingen ten opzichte van gemeenten waarmee hij Vlissingen vergelijkt. Die afwijkingen worden nu
op zijn verzoek nader onderzocht en zullen moeten worden toegelicht en verantwoord. De verwachting
is dat de beheerplannen in de loop van 2017 voor definitieve goedkeuring aan de raad kunnen worden
aangeboden.

Programma 1 Sociale stad

Orionis Walcheren
Orionis Walcheren wordt de laatste jaren geconfronteerd met oplopende tekorten. Om hier verandering
in aan te brengen zijn er in 2017 een aantal maatregelen getroffen om deze tekorten terug te dringen. De
effecten van deze maatregelen worden nauwgezet gevolgd om, daar waar dat nodig is, bij te sturen. Het jaar
2018 zal het eerste volledige jaar zijn dat het positieve effect van deze maatregelen zichtbaar wordt.
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Programma 2 Gezond en wel

Samenwerking Sociaal Domein
De beleidsmatige samenwerking binnen het Sociaal Domein op Walcheren, de uitvoeringsorganisatie
Porthos, de samenwerking tussen Porthos en Orionis Walcheren en de afweging wat Zeeuws en Walchers
te organiseren, staan dit jaar op de agenda. Voor zover er reeds in 2017 voorstellen zijn gedaan over de
organisatie zal 2018 in het licht staan van de implementatie hiervan.

Huishoudelijke Hulp
Vanaf 2018 maakt de huishoudelijke hulp weer volledig onderdeel uit van het gemeentelijke zorgpakket
en is de Huishoudelijke Hulp Toeslag komen te vervallen. Dit is een ontwikkeling met ook een belangrijke
financiële impact op de begroting waarvan de consequenties nauwgezet zullen worden gevolgd.

Inzet op preventie
Zoals bij het begin van de decentralisaties is aangekondigd is een goede preventieve aanpak van groot
belang bij het voorkomen van zwaardere hulp. Vroeg erbij zijn levert maatschappelijk maar ook financieel
een positieve bijdrage aan de gemeente Vlissingen. Tot op heden heeft de focus vooral gelegen bij de
implementatie van de pentekening en borging van het beleid, Porthos en de inkoop. Naast de reeds
bestaande preventie activiteiten zijn er enkele nieuwe initiatieven opgestart, maar we zien tegelijk dat de
zorgaanbieders moeilijk in beweging komen. De afweging ligt voor om nadrukkelijk het voortouw te nemen
bij het aanjagen van vernieuwing. Niet om het over te nemen, maar wel om aan te jagen en vanuit de
overtuiging dat het nodig is om de zorg op termijn betaalbaar te houden.

Centrumgemeentetaken
Vanaf 2018 wordt, op grond van een in 2017 opgestelde regiovisie, een start gemaakt van het overdragen
van taken en middelen van de centrumgemeente naar de 13 Zeeuwse gemeenten. Het betreft de volgende
onderwerpen: Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Verslavingszorg.

Effecten ombuigingen sport
Het Newae-onderzoek zal leiden tot wijzigingen in het beheer, de exploitatie en de omvang van
(sport)accommodaties. Besluitvorming vindt medio 2017 plaats, waarna de uitvoering zal starten. Naar
verwachting zullen accommodaties worden afgestoten (verkopen/ herontwikkelen/slopen). Dit zal meerdere
jaren in beslag nemen. Daarnaast zal e.e.a. leiden tot de voorbereiding van de ontwikkeling van een nieuwe
sportaccommodatie ter vervanging van sporthal Baskensburg.
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Voor Programma 2 zijn de navolgende investeringen opgenomen:

bedragen * € 1.000 2018 2019 2020 2021

Omschrijving

Programma 2 Gezond en Wel

1 Voorbereidingskrediet sporthal Baskensburg 100 - - -

2 Renovatie van gras- en kunstvelden, sportvloeren e.d. 280 - - -

3 Investering kunstgrasveld Ritthem 140 - - -

4 Vernieuwen kozijnen sportzaal van Duijvenvoorde - 15

5 Renovatie loods sportcomplex Souburg - 20 - -

6 Renovatie / Nieuwbouw sporthal Baskensburg - - 1.400 -

7 Materieel 45 45 275

Totaal Programma 2 Gezond en Wel 565 35 1.445 275

Bovenstaande investeringen zijn noodzakelijk op basis van het huidige beleid en gebruik. Toekomstige
keuzes naar aanleiding van onderzoek naar het gebruik van accommodaties (Newae onderzoek) zijn hierin
(nog) niet meegenomen.

1. Het voorbereidingskrediet is bedoeld om voor voorbereidingskosten als ontwerpkosten e.d. te treffen
voor de renovatie/nieuwbouw van de sporthal Baskensburg;

2. Renovatie van gras- en kunstvelden, sportvloeren e.d. is voor de gras- en kunstgrasvelden van Bonedijke
welke in 2018 aan vervanging tot zijn;

3. De investering kunstgrasveld Ritthem is het restant krediet voor het kunstgrasveld van de korfbal welke
2018 naar verwachting aan vervanging toe is;

4. Vernieuwen kozijnen sportzaal van Duijvenvoorde is nodig vanwege de slechte staat van de huidige
kozijnen;

5. De renovatie loods sportcomplex Souburg is nodig vanwege het in stand houden van de loods en ten
behoeve van werkzaamheden groen/sport Souburg;

6. De renovatie / nieuwbouw sporthal Baskensburg is naar verwachting benodigd gezien de staat van de
sporthal en de hoge exploitatiekosten voor met name energie;

7. De investering in materieel betreft de vervanging van divers materieel welke wordt ingezet bij sport.

Programma 3 Onderwijs

IHP (Integraal Huisvestingsplan onderwijs)
Het vigerende IHP gaat uit van een beperkt aantal huisvestingsopgaven. Voor Souburg zuid is dat -uitgaande
van goedkeuring door de toezichthouders- uitvoering van het raadsbesluit tot nieuwbouw voor de scholen
Tweemaster/Kameleon en de Burcht-Rietheim, alsook nieuwbouw voor het bewegingsonderwijs in de
Braamstraat. Daarnaast wordt het onderzoek naar realisatie van een brede school in het Scheldekwartier
afgerond. Landelijk zijn er ontwikkelingen om het IHP (van gemeenten) en het MJOP (Meerjaren
Onderhoudsplan, van schoolbesturen) als basis te gaan gebruiken voor betere afspraken tussen gemeente en
schoolbestuur over nieuwbouw, renovatie én groot onderhoud.
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Onderwijsachterstandenbeleid
In 2016 heeft de staatssecretaris van OCW aan de Tweede Kamer medegedeeld dat het aantal kinderen
met een onderwijsachterstand is gedaald. De oorzaak hiervan is dat volgens het CBS het opleidingsniveau
van een groot aantal ouders is gestegen. De Tweede Kamer heeft hier geen genoegen meegenomen en aan
de staatssecretaris is gevraagd om een nieuwe definitie van een kind met een onderwijsachterstand op te
stellen. Het CBS heeft dit inmiddels gedaan en de staatssecretaris heeft de nieuwe definitie overgenomen,
maar nog niet met de Tweede Kamer gedeeld. Vanwege de demissionaire status van het kabinet is de
verwachting dat in de loop van 2018 er pas een voorstel naar de Kamer gaat. Zoals het er nu naar uitziet
zal er vanaf 2019 (2018 wordt een overgangsjaar) een nieuwe beleidsperiode OAB in werking treden.
Het college acht het van belang om het OAB programma te continueren. De inzet om taalachterstand te
voorkomen werpt zijn vruchten af. Voor kinderen die korter dan twee jaar in Nederland woonachtig zijn
is een aparte taalklas. Het doel hiervan is om deze kinderen een goede basis te geven om het onderwijs in
de reguliere klassen te kunnen volgen. De Zomerschool 2016 was wederom een groot succes. 59 kinderen
zijn in hun eigen tempo bijgespijkerd in rekenen, taal en lezen. Deze kinderen waren gemotiveerd omdat ze
stuk voor stuk in het nieuwe schooljaar met wat minder moeite aansluiten bij hun klasgenoten.

Walcherse Ontwikkelingen Campus Zeeland
Het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is een belangrijke motor voor economische
ontwikkeling in Vlissingen en Zeeland. De aanwezigheid van kwalitatief hoogwaardige instellingen
voor hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Zeeland is dan ook van groot belang. Met
het project Campus Zeeland wordt ingezet op het versterken van de kwaliteit van het onderwijs in
Zeeland. Doel is voorzien in behoefte van de arbeidsmarkt, een goede doorstroming van het middelbaar
beroepsonderwijs naar het hoger onderwijs, het vergroten van de innovatiekracht, de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid als woonplek voor o.a. jongeren en studenten en het vergroten van de aantrekkelijkheid
als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven. Dit faciliteren we o.a. met ontwikkelingen op en rond de
Kenniswerf en studentenwoningen in de voormalige schoollocatie aan de Adriaan Coortelaan en bij het
vernieuwde ziekenhuis aan de Koudekerkseweg. Verder is één van de uitgangspunten hierbij concentratie
van het hoger onderwijs in de agglomeratie Middelburg – Vlissingen. Door te participeren in het project
Campus Zeeland kan hier komende jaren verder invulling aan gegeven worden.

De investeringen voor programma 3 betreffen:

bedragen * € 1.000 2018 2019 2020 2021

Omschrijving

Programma 3 De Lerende Stad

1 Brede school Scheldekwartier p.m.

2 Grondaankoop scholen Scheldekwartier 506

Totaal Programma 3 De Lerende Stad - - 506 -

1. De investering Brede school Scheldekwartier staat als p.m. opgenomen aangezien dit afhankelijk is van
het onderzoek naar realisatie van een brede school in het Scheldekwartier.

2. Dit betreft een grondaankoop die als opbrengst is opgenomen in de grondexploitatie Scheldekwartier.

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

Omgevingswet
Per 1 juli 2019 zal naar verwachting de nieuwe omgevingswet in werking treden. Deze omvangrijke
stelselherziening van het omgevingsrecht zal een grote impact hebben op de gemeentelijke producten en
cultuur. 2018 zal in het teken staan van de voorbereiding van de implementatie. Hierbij komen zaken aan
de orde als een nieuwe Omgevingsvisie (ipv de structuurvisie), actualisatie hieraan gekoppelde van beleid
(bv. Welstandsnota, erfgoednota etc.), omgevingsplannen (ipv bestemmingsplannen) en een actualisatie
van verordeningen. Tevens is de dienstverlening (met grote nadruk op de digitale dienstverlening) een
belangrijk thema. Voor de uitvoering van de Omgevingswet zijn enerzijds out of pocket expenses nodig en
anderzijds personele inzet. De financiële vertaling is opgenomen in paragraaf 3.2.6.
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Markt trekt aan
Na de herijking van de grondexploitaties in 2015 in het kader van de artikel 12 procedure zijn
nieuwe kaders voor de verschillende projecten vastgesteld. De markt trekt nu aan, waarbij tal van
gemeentelijke, maar ook particuliere initiatieven worden ontwikkeld. Ook concreet, in de vorm van
(samenwerkings)overeenkomsten.

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).

2018 en de jaren hierna zullen in het teken staan van het daadwerkelijk realiseren van deze plannen.
Dit betekent dat extra inzet van personeel nodig is, zowel op het gebied van voorbereiding, uitvoering,
communicatie en vergunningen. Deze inzet zal gedekt worden uit de grondexploitaties, voor zover het
grondexploitatiegebieden betreft.

Nollebos/WestduinNollebos/Westduin
De gemeenteraad heeft besloten om niet in te stemmen met de door de ondernemers opgestelde visie voor
het gebied Nollebos/Westduin (Visie Ecoparks). Tevens heeft de Adviesraad voorgesteld om de beslissing op
het door burgemeester en wethouder gedane voorstel over het vervolgproces maximaal 3 maanden aan te
houden. De verdere uitwerking is hiervan afhankelijk.

Kustvisie/kustpact
Aan de hand van het ondertekende Kustpact en het ondertekende convenant voor de Zeeuwse Kustvisie
zullen de Vlissingse initiatieven in de kuststrook getoetst worden. Ook zal er periodiek overleg met de
partners plaatsvinden om uitvoering te geven aan de in de kustvisie opgenomen actiepunten en daar waar
nodig de Zeeuwse initiatieven op elkaar af te stemmen.

Kenniswerf Hoofdinfra
De route A58 – N58 – Oude Veerhavenweg – Prins Hendrikweg - Keersluisbrug (en omgekeerd) door het
Kenniswerfgebied wordt veel gebruikt als route van en naar de binnenstad. Echter, het Gemeentelijk
Verkeer en Vervoerplan gaat uit van de afwikkeling van de verkeerstroom stad in (en stad uit) via de route
A58-Sloebrug-Nieuwe Vlissingseweg. De route via Keersluisbrug – Prins Hendrikweg – Oude Veerhavenweg
dient als ontsluitingsroute voor het Kenniswerfgebied. Door de aanleg van de De Willem Ruysstraat zijn
de verkeerintensiteiten op de route A58 – keersluisbrug (en omgekeerd) door het Kenniswerfgebied naar
verwachting toegenomen. Daarnaast ontwikkelt het Kenniswerfgebied zich steeds meer van een (verouderd)
industrieel gebied met weinig werkgelegenheid tot een aantrekkelijke omgeving om in te ondernemen, te
werken, te leren en waar mogelijk te wonen. Van extensief ruimtegebruik naar intensief ruimte gebruik, van
weinig werkgelegenheid cq. weinig gebruikers naar veel werkgelegenheid cq. veel gebruikers.

Enerzijds is het zaak om de route als stadontsluiting te ontmoedigen en anderzijds heeft de ontwikkeling
van het gebied baat bij een op het gebruik toegespitste bruikbare en veilige openbare ruimte en
verkeersstructuur. Dit vraagt om een andere inrichting van zowel de openbare ruimte als de infrastructuur.
Bijzondere aandacht dient er geschonken te worden aan de positie van de langzaam verkeersdeelnemers.
Het Kenniswerfgebied is van oudsher de thuisbasis van een HBO en MBO instelling. Ook heeft Orionis, het
leer werk bedrijf voor Walcheren, zich gevestigd in het gebied. Een goede bereikbaarheid voor voetgangers
en fietsers is daarbij essentieel. Daarnaast ontstaat steeds meer onderlinge (fysieke) uitwisseling tussen
bedrijven en instellingen. Op diverse locaties ontbreken goede voorzieningen voor voetgangers en fietsers.
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Continuering stadsvernieuwingsmiddelen
Met de woningbouwcorporaties l’escaut en woonburg zijn prestatieafspraken gemaakt. Onderdeel van deze
afspraken zijn dat de corporaties het vastgoed voor hun rekening nemen, en de gemeente het openbaar
gebied. Gezien de plannen van de corporaties en de staat van het woningbezit, zal deze beweging de
komende jaren voortgezet worden. Het Ravesteijnplein is hierbij het eerstvolgende project.

De investeringen in programma 4 zijn:

bedragen * € 1.000 2018 2019 2020 2021

Omschrijving

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

1 Stadvernieuwing projecten 500 500 p.m. p.m.

2 Marinierskazerne 1.150

Totaal Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen 1.650 500 - -

1. De investering voor stadsvernieuwingsprojecten betreft de uitgaven in het kader van
stadsvernieuwingen/onrendabele top dan wel invulling geven aan prestatieafspraken met de
woningbouwcorporaties. Deze bedragen worden onder andere ingezet bij de herstructering Verkuijl
Quakelaarstraat, Ravesteijnplein en wijkaanpak Bossenburgh;

2. De investering Marinierskazerne betreft het laatste deel van de bijdrage voor de Marinierskazerne (in
totaal € 3 mln. exclusief rente).

Programma 5 Wonen

Pilots leefbaarheid na evaluatie
In 2017 worden de pilots leefbaarheid voor Bossenburgh en Paauwenburg opgeleverd. Dit op basis van de
door de Raad vastgestelde visie op leefbaarheid. Afhankelijk van de evaluatie van de twee pilotprojecten zal
hieraan een vervolg gegeven worden.

Herontwikkeling Zoute Viever, Scheldehof
Na de oplevering van de ouderenhuisvesting in de Plaatwerkerij, zal dit een vervolg krijgen in 2018. De
locatie Weijevliet verdwijnt, en de bestaande locaties Zoute Viever en Scheldehof zullen herontwikkeld
worden. Hiervoor zal in 2018 een plan opgesteld worden, in samenwerking met de betrokken zorgpartij.

De investeringen in Programma 5 betreffen:

bedragen * € 1.000 2018 2019 2020 2021

Omschrijving

Programma 5 Wonen in diversiteit

1 Woning verbetering ouderenhuisvesting 60 60

2 Woning verbetering particuliere woningen 50 50

3 Vervanging vergunningenapplicatie 30 -

Totaal Programma 5 Wonen in diversiteit 140 110 - -

1. De investering in woning verbetering ouderenhuisvesting is continuering van bestaand beleid waarbij
ruimte wordt vrijgemaakt voor investeringen in verbetering ouderenhuisvesting;

2. De investering in woning verbetering particuliere woningen is continuering van bestaand beleid waarbij
ruimte wordt vrijgemaakt voor investeringen in verbetering particuliere woningen en kan daarbij
ingezet worden als co-financiering bij andere regelingen van bijvoorbeeld de provincie Zeeland.

3. De vergunningenapplicatie dient vervangen te worden.
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Programma 6 Bruikbaarheid van Openbare Ruimte

Afval en grondstoffenbeleid
De Wet Milieubeheer en de daarop gebaseerde landelijke VANG-doelstelling vraagt, op basis van nationale
en internationale afspraken en inzichten om een aanpassing van het plaatselijk beleid op het gebied van
afvalinzameling en –verwerking. Een aanpassing die leidt tot een vergaande reductie van de hoeveelheid
restafval in 2020. Voor Vlissingen betekent dit een reductieopdracht van 239 kg per inwoner per jaar naar
100 kg in 2020.
In 2017 gaat een proefperiode van start waarin diverse scenario's ongeveer een jaar worden
onderzocht om dit doel te bereiken. Om deze proeven uit te kunnen voeren is een wijziging nodig
van de afvalstoffenverordening 2005 (voorafgegaan door een inspraakprocedure) en het algemeen
aanwijzingsbesluit 2005. Op basis van de resultaten uit de pilots wordt na afloop een definitieve
keuze gemaakt voor het toekomstig beleid. De verwachting is dat dit beleidsplan in 2019 kan worden
aangeboden.
De kosten ad € 150.000 kunnen binnen de proefperiode door een herschikking van de beschikbare
budgetten voor afvalinzameling en –verwijdering worden gedekt.

Sloebrug
De Sloebrug is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van zowel Vlissingen als de regio Zuid-
West Walcheren. De vraag is of het nog gerechtvaardigd is dat de gemeente de brug in eigendom heeft
(de overige bruggen over het Kanaal door Walcheren zijn in eigendom van de provincie). Momenteel
voert de gemeente Vlissingen samen met de provincie Zeeland een onderzoek uit naar een mogelijke
eigendomsoverdracht van de Sloebrug.

De investeringen in Programma 6 betreffen:

bedragen * € 1.000 2018 2019 2020 2021

Omschrijving

Programma 6 Bruikbaarheid openbare ruimte

1 Riolering VGRP 3.450 3.150 2.750 2.350

2 Ondergrondse opslag 130 130 130 130

3 Aanpassing begraafcapaciteit - - - 150

4 Renovatie waterpartij Walstraat 77 - - -

5 Materieel 519 245 180 160

Totaal Programma 6 Bruikbaarheid openbare ruimte 4.176 3.525 3.060 2.790

1. De investering riolering VGRP betreft investering benodigd voor de uitvoering van het VGRP;
2. De investeringen in ondergrondse opslag betreft de verdere uitbouw van de ondergrondse

afvalcontainers;
3. De aanpassing begraafcapaciteit betreft de Noorderbegraafplaats;
4. Dit betreft de aanpassing van de fonteinen in de Walstraat;
5. De investering in materieel betreft de vervanging van divers materieel welke wordt ingezet bij het

onderhouden van de openbare ruimte.

Programma 7 Veiligheid

Binnen het (ook in 2018 geldende) Integraal Veiligheidsbeleid worden jaarlijks prioriteiten bepaald en
vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma IVB. Ook voor handhaving, gebaseerd op het handhavingsbeleid,
wordt de beschikbare personele capaciteit in het handhaving uitvoeringsprogramma (HUP) toebedeeld aan
de hand van een risicoanalyse en (bestuurlijke) prioriteiten.
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Progamma 8 Bereikbaarheid

Parkeerbeleid
Dit jaar wordt het parkeerbeleidsplan Vlissingen 2017 – 2022 naar verwachting vastgesteld, waarna gestart
wordt met de implementatie van de maatregelen conform het uitvoeringsprogramma dat is opgenomen
in het parkeerbeleidsplan. Deze implementatiefase zal afhankelijk van de besluitvorming eind 2017/begin
2018 starten. De actualisering van het parkeerverwijssysteem, diverse buurtaanpakken en het op diverse
locaties instellen van achteraf betaald parkeren heeft hierbij de hoogste urgentie.

Boulevards
Voortkomend uit de vastgestelde visie voor de boulevards zal een plan opgesteld worden voor de
promenade van de boulevards Bankert en Evertsen in het bijzonder gericht op de materiaalkeuze voor de
tegels en het vernieuwen van de railing.

De investeringen in Programma 8 betreffen:

bedragen * € 1.000 2018 2019 2020 2021

Omschrijving

Programma 8 Bereikbaarheid

1 Materieel - 185 - 190

2 VRI installaties 180 - - -

Parkeren

3 Vervanging achteraf betalen 250 - - -

4 Uitbreiding achteraf betalen 100

5 Digitalisering parkeersysteem - p.m. - -

6 Vervanging parkeerapparatuur maaiveld - - - 500

Herinrichtingen

7 Promenade boulevards Evertsen en Bankert - 520

8 Coosje Buskenstraat / Boulevard Bankert (oprit boulevards) - 450 - -

9 Ontwerp en realisatie aanpak Aagje Dekenstraat 650 - - -

10 Oude Veerhavenweg – Prins Hendrikweg (Kenniswerf) - - 3.250 -

11 Herinrichting Lange Zelke 750

12 Herinrichting Walstraat-Noord 1.000

Totaal Programma 8 Bereikbaarheid 1.180 1.155 3.250 2.440

De onder nummer 7 t/m12 opgenomen investeringen zijn additioneel ten opzichte van het financiële
kader. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 3.3.

1. De investering in materieel betreft de vervanging van divers materieel;
2. De investering VRI installaties betreft met name de investering in het kruispunt van de Sloeweg;
3. De investering voor vervanging achter af betalen betreft:

■ de slagboominstallaties die het achteraf betaald parkeren in de parkeergarages Scheldeplein en
Fonteyne mogelijk maken. Deze zijn afgeschreven en aan vervanging toe;

4. De investering voor uitbreiding achter af betalen betreft:
■ Daarnaast is de wens om achteraf betaald parkeren in te voeren in het Spuikomgebied (Parkeerterrein

Kenau Hasselaarstraat en Parkeerterrein Komstraat);
■ verder zijn er principeafspraken met de HZ aan de Boulevard om parkeren van studenten middels een

achteraf betaald parkeersysteem te organiseren op het parkeerterrein Kenau Hasselaarstraat;
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5. Door de parkeerproducten (parkeertickets, abonnementen, vergunningen en de handhaving ervan)
te digitaliseren levert dit kostenvoordeel op doordat minder administratieve handelingen nodig zijn.
Vooralsnog is deze post als p.m. opgenomen;

6. In 2021 zijn de parkeerautomaten op straat (maaiveld) aan vervanging toe. Ze zijn dan technisch
afgeschreven;

7. Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert zijn intensief gebruikte verblijfsgebieden en het visitiekaartje
van de Gemeente Vlissingen. De beide boulevards zijn gedateerd en hebben een slechte staat van
onderhoud en dienen aangepast te worden;

8. De investeringen in Coosje Buskenstraat/Boulevard Bankert (oprit boulevards) wordt gedaan om de
verbetering van de uitstraling van de boulevards en bijdragen aan de economische vitaliteit door een
hoogwaardige uitstraling;

9. De investering Ontwerp en realisatie ‘aanpak Aagje Dekenstraat’ (in aansluiting op verkeersmaatregel
‘omdraaien rijrichting Coosje Buskenstraat) is benodigd om de integrale aanpak om de bestaande
problemen in het kader van sociale veiligheid en leefbaarheid te verminderen en aanvullend ook de
verbinding binnenstad – boulevards te verstevigen;

10. Voor de Oude Veerhaven- Prins Hendrikweg is het enerzijds zaak om de route als stadontsluiting
te ontmoedigen en anderzijds heeft de ontwikkeling van het gebied baat bij een op het gebruik
toegespitste bruikbare en veilige openbare ruimte en verkeersstructuur. Dit vraagt om een andere
inrichting van zowel de openbare ruimte als de infrastructuur;

11. De overkapping in de Lange Zelke wordt er niet fraaier op. Door het teruglopende onderhoud als gevolg
van bezuinigingen gaat de kap zienderogen achteruit. Mocht de kap worden weggehaald (per saldo
besparing in onderhoud) dan moet ook de bestrating worden veranderd. De bestaande tegels zijn alleen
geschikt onder een droogloop en niet in de open lucht (tegels worden dan glad);

12. De Vlissingse binnenstad staat onder druk. Door dynamiek in de detailhandel ontstaat er leegstand. Juist
de Walstraat is de entree van het winkelgebied. Het is nu geen visitekaartje voor de stad. Met de mooie
ontwikkelingen op het naastliggende Scheldekwartier is upgrading van de openbare ruimte een must.

Programma 9 Culturele Stad

Nieuwe Erfgoedwet
De Erfgoedwet is de opvolger van onder andere de Monumentenwet. In de nieuwe wet wordt niet alleen
onroerend erfgoed beschermd maar ook roerend erfgoed, zoals historische en kunstcollecties. De gevolgen
van deze nieuwe wet worden in beeld gebracht en zal leiden tot een plan van aanpak voor implementatie in
de komende jaren.

Accommodaties
Het Newae-onderzoek zal leiden tot wijzigingen in het beheer, de exploitatie en de omvang van
accommodaties. Besluitvorming vindt medio 2017 plaats, waarna de uitvoering zal starten. Naar
verwachting zullen accommodaties worden afgestoten. Dit zal meerdere jaren in beslag nemen.

Stedelijk cultureel profiel
Er wordt een stedelijke visie op cultuur voorbereid, waarin wordt samengewerkt met Middelburg. Naast een
visie worden ook concrete samenwerkingsvoorstellen ontwikkeld.

De investering in Programma 9 betreffen:

bedragen * € 1.000 2018 2019 2020 2021

Omschrijving

Programma 9 Culturele Stad Toerisme en Economie

1 Materieel 30

Totaal Programma 9 Culturele Stad - - - 30

1. De investering in materieel betreft de vervanging van een bestelbus ten behoeve van
onderhoudswerkzaamheden accommodaties.
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Programma 10 Economie & Toerisme

Binnenstad
In het eerste kwartaal van 2017 is een begin gemaakt met een integrale binnenstadsvisie. Daar komt een
actie/uitvoeringsprogramma bij om de geformuleerde doelstellingen ter versterking van de binnenstad te
behalen. Dit traject wordt samen met de ondernemers/belanghebbenden doorlopen en ook uitgevoerd. Alle
belanghebbenden nemen acties ter hand.

Door de gemeente zijn daarom al investeringswensen geformuleerd voor herinrichting van de Walstraat-
Noord/Scheldeplein en de Lange Zelke en het eventueel weghalen van de overkapping in de Lange Zelke en
luifels in de Walstraat. Deze wensen maken onlosmakelijk een onderdeel uit van het aantrekkelijker maken
van de binnenstad.
Onder de faciliterende rol van de gemeente behoort ook de versterking van het ondernemersloket om de
werkgelegenheid in de binnenstad verder te stimuleren door het helpen bij bedrijfsvestigingen.
In de integrale visie voor de binnenstad komen logischerwijs dwarsverbanden met het aanpakken van
het toerisme terug, alsmede een grotere inzet op promotie en marketing van de stad (volgens ons reeds
bestaande DNA).

Offshore wind
Vlissingen is een maritieme stad en offshore wind (bouw en onderhoud van windmolens op zee) speelt daar
een steeds grotere rol in. De sector zorgt voor werkgelegenheid, omzet en toegevoegde waarde. Maar liefst
30 windparken op zee zijn al via Vlissingen(-Oost) gefaciliteerd en dat zullen er vermoedelijk nog wel meer
worden. Op een niet al te lange termijn zullen voor de Walcherse kust ook de windparken Borssele I tot en
met IV worden gebouwd. Deze behoeven na verloop van tijd onderhoud. Voor Vlissingen liggen daar veel
kansen.

Vlissingen is logistiek gezien een toplocatie voor deze activiteiten, vanwege de ligging aan open water,
directe verbinding met de zee, aanwezigheid van het station en goede bereikbaarheid via de A58. Steeds
meer offshore wind (gerelateerde) bedrijven weten Vlissingen dan ook te vinden. In de Eerste Binnenhaven
wil een bedrijf zich vestigen dat zich bezig houdt met het transporteren van goederen en mensen naar
offshore windparken. Voor de Buitenhaven hebben zich bedrijven voor vergelijkbare activiteiten bij
Zeeland Seaports gemeld. Het betreft vooral het beheer en onderhoud van de nog aan te leggen windparken
(Borssele I tot en met IV) voor de komende 20 jaar, maar ook bestaande windparken en nieuwe nog
te ontwikkelen op de Noordzee kunnen vanuit Vlissingen bediend worden. De vestiging van dit soort
bedrijven zal leiden tot o.a. de aanleg van steigers en kades en de uitgifte van gronden en ligplaatsen. De
gemeente heeft hierin een faciliterende rol.

In 2016 is het platform Energy Port Zeeland opgericht. Dit platform heeft tot doel om business uit offshore
wind te realiseren. Partijen uit de drie O’s (ondernemingen, onderwijsinstellingen, overheden) werken
samen op het gebied van business en business development en, randvoorwaardelijk, ook op het gebied van
opleiding en arbeidsmarkt, onderzoek en innovatie en profilering en communicatie. Bij Energy Port Zeeland
zijn zo’n 70 personen betrokken die samen zo’n 40 bedrijven en andere organisaties vertegenwoordigen.
Ook de gemeente Vlissingen is participant.

Foodprodukten
Via Vlissingen(-Oost) worden ook steeds meer foodprodukten verscheept. Voorbeelden hiervan zijn uien,
aardappelen, fruit, fruitsappen, zuivelproducten, vlees en vis. Zo reizen sinds 2015 ook Chiquita bananen
via de Zeeuwse havens. Vlissingen heeft een eigen Food Port in de Bijleveldhaven: een bloeiend centrum
van specialisten in het behandelen van food producten en koelcontainers. Food Port biedt faciliteiten als
stuwadoors, coldstores en packing stations. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol.
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Werkgelegenheid en toegevoegde waarde
Naast windmolens en foodprodukten zijn de Zeeuwse zeehavens ook actief op het gebied van natte
en droge bulk, projectlading, containers, roll-on-roll-off (op- en overslag van nieuwe auto’s) en
scheepsonderhoud. Al deze activiteiten leiden, binnen de gemeentegrenzen van Vlissingen, tot veel
werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Uit de meest recente Havenmonitor (2015), opgesteld door de
Erasmus Universiteit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, blijkt dat de activiteiten
van 76 bedrijven in het Vlissingse deel van het zeehavengebied tot de volgende gegevens leiden.

■ Werkgelegenheid: 9.925 arbeidsplaatsen (direct en indirect). Op een totaal aantal banen van 17.910
(2015, bron: stichting LISA) in Vlissingen gaat het om een percentage van 55,4. Dit is inclusief de
activiteiten in de Buitenhaven maar exclusief die in de Binnenhavens.

■ Toegevoegde waarde: € 958 miljoen (direct en indirect).

De investeringen op Programma 10 betreffen:

bedragen * € 1.000 2018 2019 2020 2021

Omschrijving

Programma 10 Toerisme en Economie

1 Materieel 60 - - -

Totaal Programma 10 Toerisme en Economie 60 - - -

1. De investering in materieel betreft de vervanging van materieel.

Programma 11 Bestuur

Organisatieontwikkeling
Naar verwachting is rond de zomer 2017 de structuurwijziging afgerond. Dit wil niet zeggen dat daarmee
de organisatieontwikkeling is afgerond. Om de cultuuraspecten van de organisatieontwikkeling te
borgen zullen er verschillende activiteiten ontwikkeld moeten worden. In het najaar van 2017 start een
Management Development Traject voor alle directeurenen teamleiders. Dit intensieve programma loopt
door in 2018. Voor alle medewerkers starten opleidingen,cursussen en trainingen om nieuwe werkwijzen en
gedrag te implementeren o.a. Feedback geven en nemen en Adviseren met lef. Verder hebben verschillende
werkgroepen aanbevelingen gedaan om de verbeterpunten uit de organisatie-analyse aan te pakken.
Sommige aanbevelingen zijn al in acties omgezet en uitgevoerd. Andere aanbevelingen zullen in 2018 nog
verder opgepakt worden.

Verkiezingen gemeenteraad
Het jaar 2018 zal mede in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen en dus ook de afronding en
evaluatie van de in het Coalitieakkoord “Agenda voor herstel, samen op weg naar een gezond Vlissingen”
opgenomen doelstellingen.
Samen met de onlangs plaatsgevonden besluitvorming m.b.t. de vaststelling van het takenpakket van
de gemeente Vlissingen, de verdere uitwerking van de in het kader van de clustervergelijkingen artikel
12 proces uit te voeren opdrachten, is een basis gelegd waarop in de volgende raadsperiode verder
voortgebouwd kan worden richting het gewenste herstel van een gezond en leefbaar Vlissingen. Dit binnen
de kaders van het in de kadernota geschetste financieel meerjaren perspectief.
Dit samen ook met een organisatie die na de plaatsgevonden reorganisatie toekomstbestendig is en
toegerust is op uitvoering van het vastgestelde takenpakket.
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Financieel meerjarenperspectief 2018-2021

Onderstaand is een recapitulatie gegeven van het financieel meerjarenperspectief voor de jaren 2018 tot
en met 2021 waarbij het tekort voor 2018 € 2.794.000 bedraagt en verbetert tot een positief saldo van
€ 2.871.000 in 2021. In de paragrafen 3.1 tot en met 3.4 worden de mutaties nader toegelicht.

bedragen * € 1.000 2018 2019 2020 2021

Vertrekpunt Kadernota 2018

3.1 Programmabegroting 2017 na wijzigingen -3.035 1.483 2.142 2.142

3.2 Actualisatie budgetten bestaand beleid 341 957 1.133 1.958

Totaal Vertrekpunt Kadernota 2018 -2.695 2.439 3.276 4.101

Kadernota 2018

3.3 Kapitaallasten extra opgenomen investeringen ten
opzichte van het financiële kader

-46 -77 -305 -427

3.4 Financiële uitgangspunten 2018-2021 -54 -29 -114 -802

Totaal Kadernota 2018 -99 -106 -418 -1.229

Begrotingssaldo Kadernota 2018 -2.794 2.333 2.857 2.871

3.5.1 Te onttrekken begrotingsresultaat aan de algemene
reserve

2.794

3.5.2 Te doteren begrotingsresultaat aan de algemene
reserve

-2.333 -2.857 -2.871

TOTAAL - - - -

+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst
(voordeel)

- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst (nadeel)

Ontwikkelingen die van invloed zijn op het structurele begrotingssaldo
De Kadernota 2018 laat een structureel positief saldo zien van € 2.871.000. In de nabije toekomst vinden
echter een aantal substantiële ontwikkelingen plaats die invloed hebben op dit structurele begrotingssaldo.
Hierbij moet in ieder geval gedacht worden aan de volgende ontwikkelingen:

■ De vaststelling van de beheerplannen van de kapitaalgoederen heeft naar verwachting een structureel
negatief effect.

■ De additionele bezuinigingsrichtingen naar aanleiding van de clusteranalyse en de kerntakendiscussie
heeft naar verwachting een positief effect op het structurele begrotingssaldo.

■ De heffing van precario op kabels en leidingen is toegestaan tot en met 2021. Per 2022 komt deze
opbrengst, geraamd op € 945.000, te vervallen.

De beheerplannen en de bezuinigingsrichtingen naar aanleiding van de clusteranalyse en de
kerntaktendiscussie zijn nog onderwerp van gesprek met de provinciale toezichthouder en de artikel 12
inspecteur. Indien de financiële uitkomsten van deze onderwerpen bekend zijn worden ze verwerkt. Dit
kan zijn in de Programmabegroting 2018 of een (begrotings)wijziging daarop dan wel in een later stadium
(dit kan met name spelen bij de additionele bezuinigingsrichtingen naar aanleiding van de clusteranalyse
gezien de complexiteit en zorgvuldigheid).
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3.1  Programmabegroting 2017

Onderstaand is het financieel overzicht van de programmabegroting 2017 – 2020 opgenomen dat geldt als
financieel startpunt voor de Kadernota 2018.

bedragen * € 1.000 2018 2019 2020 2021

3.1.1 Programmabegroting 2017 -2.531 1.547 2.003 2.003

3.1.2 Realiseren taakstelling Motie 15% -1.122 -1.122 -1.122 -1.122

3.1.3 1e begrotingswijziging 2017 Orionis
Walcheren

3 379 52 52

3.1.4 Structurele doorwerking 3e
kwartaalrapportage 2016

2 2 2 2

Subtotaal structurele
effecten goedgekeurde
begrotingswijzigingen

-1.119 -743 -1.070 -1.070

3.1.5 Meerjarige effecten vanuit 1e
kwartaalrapportage 2017

615 679 1.209 1.209

Programmabegroting 2017 na
wijzigingen

-3.035 1.483 2.142 2.142

+ = verlaging uitgaaf of verhoging
inkomst (voordeel)

- = verhoging uitgaaf of verlaging
inkomst (nadeel)

+ = positief resultaat/lagere uitgaaf/hogere inkomst
- = negatief resultaat/hogere uitgaaf/lagere inkomst

3.1.1 Programmabegroting 2017

Dit betreft het begrotingssaldo voor de jaren 2017 tot en met 2020 zoals vastgesteld door de gemeenteraad
in de Programmabegroting 2017. Het jaar 2021 is in beginsel gelijk aan het jaar 2020. Binnen de
Programmabegroting 2015 is reeds een omvangrijke bezuinigingsdoelstelling opgenomen, met name
voor de onderdelen cultuur, sport en organisatie. De Kadernota 2018 gaat uit van het voortzetten van het
bestaande beleid en dus ook van alle ingezette bezuinigingstrajecten.

3.1.2 Realiseren taakstelling Motie 15%

De in november 2013 door de raad aangenomen motie 15 % had tot doel het signaal af te geven dat
naast forse ingrijpende bezuinigingen binnen de verschillende producten, ook de organisatie niet buiten
schot mocht blijven. In het kader van de ingezette bezuinigingen conform de agenda voor herstel zijn
bezuinigingstaakstellingen uitgevoerd waarbij met name op terrein van sport en cultuur ook fors op de
organisatie wordt bezuinigd. Daarnaast is onderzocht welke bezuinigingen mogelijk zijn op terrein van
overhead en efficiency. Deze zijn uitgewerkt in de notitie "doen we de goede dingen en doen we de dingen
goed". De taakstelling wordt gerealiseerd binnen de door de raad vastgestelde budgettaire kaders.

3.1.3 1e begrotingswijziging 2017 Orionis Walcheren

Dit betreft de eerste begrotingswijziging 2017 van Orionis Walcheren.

3.1.4 Structurele doorwerking 3e kwartaalrapportage 2016

Dit betreft de structurele doorwerking van de 3e kwartaalrapportage 2016.
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3.1.5 Meerjarige effecten vanuit de 1e kwartaalrapportage 2017

Dit betreffen de financiële meerjarige effecten vanuit de 1e kwartaalrapportage 2017. Een toelichting op
deze mutaties is opgenomen in de 1e kwartaalrapportage 2017. De grootste voordelige posten betreffen
precario op kabels en leidingen, invoering PxQ systematiek GR RUD en de effecten op de algemene
uitkering vanuit de decembercirculaire 2016. De grootste nadelige effecten zijn kwijtschelding en het
gedeeltelijk halen van de taakstelling motie 15%.
Op het moment van schrijven is deze 1e kwartaalrapportage 2017 nog niet vastgesteld door de
gemeenteraad.
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3.2 Actualisatie budgetten bestaand beleid

Voor de uitvoering van bestaand beleid zijn de beschikbare budgetten geactualiseerd. Hieronder wordt per
programma de financiële gevolgen weergegeven en vervolgens toegelicht.

(bedragen x € 1.000) Omschrijving 2018 2019 2020 2021

Programma

3.2.1 Veiligheid Hogere bijdrage GR Veiligheidsregio Zeeland -288 -243 -246 -294

3.2.2 Bruikbaarheid Openbare
Ruimte

Areaaluitbreiding als gevolg van gereedkomen
grondexploitaties

PM PM PM PM

3.2.3 Algemene Dekkingsmiddelen Dekking areaaluitbreiding als gevolg van
gereedkomen grondexploitaties

PM PM PM PM

3.2.4 De Sociale Stad Uitbesteding taken aan GR Orionis PM PM PM PM

3.2.5 Bereikbaarheid Parkeervisie Kenniswerf -20

3.2.6.1 Ruimtelijk Ontwikkelen Omgevingswet personele component -405 -112 -112 -112

3.2.6.2 Ruimtelijk Ontwikkelen Omgevingswet out of pocket kosten -63 - - 110

3.2.6.3 Ruimtelijk Ontwikkelen Omgevingswet omgevingsplannen 25 25 25 25

3.2.7 Diverse programma's Lagere rente 500 500 500 500

3.2.8 Diverse programma's Effecten uitkomsten beheerplannen PM PM PM PM

3.2.9 Algemene Dekkingsmiddelen Bijstelling OZB naar 150% van het landelijk
gemiddelde

614 689 745 745

3.2.10 De Lerende Stad Hogere kosten OZB primair onderwijs -77 -77 -77 -77

3.2.11 Bruikbaarheid Openbare
Ruimte

Stelpost kapitaallasten riolering 84 185 308 454

3.2.12 Veiligheid Hogere bijdrage Stichting Veiligheidshuis
Zeeland

-10 -10 -10 -10

3.2.13 Bestuur Verkiezingen -19

3.2.14 Algemene Dekkingsmiddelen Decembercirculaire 2016: jaarschijf 2021 617

Totaal mutaties bestaand
beleid

341 957 1.133 1.958

+ = verlaging uitgaaf
of verhoging inkomst
(voordeel)

- = verhoging uitgaaf of
verlaging inkomst (nadeel)

3.2.1 Hogere bijdrage aan de GR Veiligheidsregio Zeeland

De VRZ heeft een concept programmabegroting 2018 gepresenteerd (Nog geen besluitvorming in het
DB). De VRZ vraagt in haar begroting 2018 een structurele hogere bijdrage van de deelnemers (geen nieuw
beleid). Reden hiervoor is om de operationele versterking die noodzakelijk is om de brandweerzorg op een
gegarandeerd peil te houden. De uitkomsten en verbeterpunten n.a.v. Twynstra & Gudde onderzoek zijn
niet verwerkt in de begroting 2018.

3.2.2 Areaaluitbreiding als gevolg van gereedkomen grondexploitaties

De komende jaren zullen telkens (delen) van de grondexploitaties gereedkomen. Het gevolg hiervan is dat
de hierbij horende openbare ruimte beheerd en onderhouden moet worden. De kosten hiervoor worden, op
het moment van gereedkomen, op basis van normbedragen in de begroting opgenomen.

3.2.3 Dekking areaaluitbreiding als gevolg van gereedkomen grondexploitaties

De dekking van de kosten van de areaaluitbreiding dient te worden gefinancierd vanuit de hogere ozb
opbrengsten voor woningen en niet-woningen.
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3.2.4 Uitbesteding taken aan GR Orionis

In augustus 2016 heeft er een verdiepend onderzoek plaatsgevonden binnen Orionis door Bureau
Berenschot naar de bedrijfsvoeringkosten van Orionis Walcheren in relatie tot de uit te voeren taken
met betrekking tot de Participatiewet, schuldhulpverlening en het armoedebeleid. In het verdiepend
onderzoek is geconstateerd dat de afgelopen jaren de omzet van bestedingen van de gemeenten fors lager
is geworden. Bestedingen bij Orionis zijn noodzakelijk om de tekorten door de achterblijvende resultaten
en Rijksinkomsten te compenseren. Wel moet hierbij gemeld worden dat bestedingen vanuit gemeenten
de tekorten bij Orionis niet volledig zal compenseren, maar een bijdrage levert aan de maatregelen vanuit
het plan van aanpak van Orionis Walcheren en de analyses die plaatsvinden binnen het werkbedrijf. Het
college heeft daarom bij de vaststelling van het aangepast plan van aanpak van Orionis Walcheren besloten
meer taken uit te besteden aan Orionis Walcheren en daarvoor een pm post Orionis op te nemen in de
Kadernota 2018.

3.2.5 Parkeervisie Kenniswerf

Doel van de parkeervisie is om de parkeersituatie en de mogelijke problemen in beeld te brengen. Pas als
het probleem duidelijk aantoonbaar is, kan toegewerkt worden naar een oplossing. Dit door het nemen van
concrete maatregelen die uit de parkeervisie naar voren zijn gekomen, waarbij naast het verbeteren van de
parkeersituatie, ook de ruimtelijke kwaliteit van het Kenniswerfgebied meegenomen wordt.

3.2.6.1 Omgevingswet personele component

Per 1 juli 2019 zal de Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet betreft een decentralisatie van
wetgeving die grote gevolgen heeft voor de gemeentelijke organisaties (vergelijkbaar met de ontwikkelingen
in het sociaal domein van de afgelopen jaren). De implementatie van de Omgevingswet houdt in grote
lijnen in dat grootschalige aanpassing van bestaand beleid en juridisch instrumentarium, dienstverlening
en digitalisering moet plaatsvinden, inclusief een organisatiebrede cultuuromslag.

Voor de invoering van de omgevingswet zijn extra financiële middelen nodig inzake personele inzet.
Op basis van een eerste grove inschatting is voor 2017 € 525.000 (wordt meegenomen in de 2e
kwartaalrapportage 2017) en voor 2018 € 405.000. Voor de jaren 2019 tot en met 2021 is het nog niet
mogelijk een goede schatting te geven; hiervoor zijn voorlopig de kosten voor de projectleiding van
€ 112.000 jaarlijks opgenomen. Zodra een betere schatting is te maken zullen deze opgenomen worden.

3.2.6.2 Omgevingswet out of pocket kosten

In de Programmabegroting 2017 zijn de navolgende bedragen opgenomen voor out of pocket expenses:
2017: € 73.000; 2018: € 173.000; 2019: € 160:000 en 2020: € 160.000. Door vertraging in de besluitvorming
zal het voor 2017 opgenomen bedrag van € 73.000 voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie en
de implementatie van de Omgevingswet naar verwachting voor € 10.000 kunnen worden ingezet. Het
resterende gedeelte van € 63.000 zal vrijvallen in in de tweede kwartaalrapportage 2017. Aangezien de
middelen wel nodig zullen zijn voor de uitvoering van genoemde onderwerpen, zijn deze middelen
opgenomen in de Kadernota 2018 voor het jaar 2018. Daarnaast valt in de jaarschijf 2021 € 110.000 vrij als
gevolg van bijstelling van de out of pocketkosten van € 160.000 in 2020 naar € 50.000 in 2021.

3.2.6.3 Omgevingswet bestemmingsplannen

In de out of pocket kosten is tevens rekening gehouden met het oude budget voor bestemmingsplannen.
Derhalve kan dit budget ter hoogte van € 25.000 vervallen met ingang van 2018.

3.2.7 Lagere rente

Het voordelige effect is een eerste grove inschatting van het effect op het begrotingssaldo als gevolg
van daling van de rente. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2018 wordt een gedetailleerdere
doorberekening en inschatting gemaakt.
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3.2.8 Effecten uitkomsten beheerplannen

In de actualisatie van de budgetten van het bestaande beleid is nog geen rekening gehouden met de
actualisatie van de beheerplannen. De actualisatie van de beheerplannen wordt momenteel uitgevoerd in
samenspraak met de toezichthouder. Na actualisatie van deze beheerplannen vindt financiële vertaling
plaats in de eerstvolgende kadernota / programmabegroting, danwel via een begrotingswijziging. Naar
verwachting leidt de vaststelling van de beheerplannen tot een negatief effect op het begrotingssaldo.

De inschatting is dat er in totaal voor ca. € 38 mln. aan achterstalling onderhoud is (met name voor
de kades € 25 mln.). De uitwerking van de dekking voor de kades wordt intern nog uitgewerkt. Verder
is er voor een bedrag van ca. € 2 mln. structureel (exclusief kades) te weinig opgenomen voor regulier
onderhoud in de begroting.

3.2.9 Bijstelling OZB naar 150% van het landelijk gemiddelde

De artikel 12 inspecteur heeft als bijzonder voorschrift opgelegd dat de OZB in 2020 150% van het landelijk
gewogen gemiddelde moet zijn, waarbij wordt gestreefd naar een jaarlijks gelijk stijgingspercentage. In deze
Kadernota is hiermee rekening gehouden. Indien echter de uitkomst van het onderzoek naar de historie
van het project Scheldekwartier daartoe aanleiding geeft kan de extra verhoging van gemiddeld 140% naar
150% in het volgende artikel 12-rapport opnieuw worden beoordeeld.

Het belang van dit onderzoek is groot omdat de aankoop van het Scheldekwartier een belangrijke oorzaak is
van de negatieve reserve en de aankoop meer doelen heeft gehad dan alleen maar een Vlissings belang. De
voorschriften van de inspecteur worden opgevolgd met dien verstande dat de gemeente Vlissingen het niet
reëel vindt de OZB te verhogen boven de 140% zolang die duidelijkheid er niet is.

Met onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in het verschil in opbrengsten tussen 150% en 140% van het
gemiddelde gewogen OZB-belastingtarief.

bedragen * € 1.000 2018 2019 2020 2021

3.2.9.1 Geraamde OZB Programmabegroting 2017 12.021 12.740 14.050 14.050

3.2.9.2 Bijstelling OZB Kadernota 2018 614 689 745 745

3.2.9.3 Totaal geraamde OZB indien tarief 150% van
het landelijk gemiddelde

12.635 13.429 14.795 14.795

3.2.9.4 Waarvan OZB hoger dan 140% van het landelijk
gemiddelde

- 387 946 946

3.2.9.5 Totaal geraamde OZB bij maximaal 140% van
het landelijk gemiddelde

12.635 13.042 13.849 13.849

3.2.9.1 Geraamde OZB Programmabegroting 2017

Dit is het in de Programmabegroting 2017 geraamde bedrag aan OZB opbrengsten.

3.2.9.2 Bijstelling OZB Kadernota 2018

De berekeningen om te komen op 150% van het landelijk gemiddelde zijn in overleg met de artikel 12
inspecteur aangepast als gevolg van het schrappen van de vrijstellingen voor scholen en bijstelling van het
toegroeien naar 150% van het landelijk gemiddelde in 2020. Bij het opstellen van de Programmabegroting
2018 vindt een verdere update van de berekening plaats op basis van de stijging van het landelijk gewogen
gemiddelde OZB tarief in 2017.

3.2.9.3 Totaal geraamde OZB indien tarief 150% van het landelijk gemiddelde

Dit betreft het totaal aan geraamde OZB opbrengsten indien op basis van een gelijk stijgingspercentage
wordt toegegroeid naar 150% van het landelijk gewogen gemiddelde tarief in 2020.
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3.2.9.4 Waarvan OZB hoger dan 140% van het landelijk gemiddelde

Dit betreft het bedrag aan OZB opbrengsten die hoger liggen dan 140% van het gewogen landelijk
gemiddelde. Dit is voor het eerst van toepassing in het jaar 2019. De uitkomsten van het onderzoek naar
de historie van het Scheldekwartier zijn onderdeel van het artikel 12 rapport over 2017 en derhalve tijdig
beschikbaar om eventuele bijstellingen in de OZB tarieven voor 2019 te verwerken.

3.2.9.5 Totaal geraamde OZB bij maximaal 140% van het landelijk gemiddelde

Dit is het totaal van de geraamde OZB opbrengst indien het gewogen gemiddelde tarief gemaximeerd is op
140% van landelijk gemiddelde.

3.2.10 Hogere kosten OZB primair onderwijs

De gemeente is verplicht om op basis van de Wet Primair Onderwijs de OZB te bekostigen. In het verleden
waren de instellingen voor het primair onderwijs vrijgesteld aangezien de kosten werden doorbelast aan de
gemeente. Vanwege de artikel 12 status is het noodzakelijk de kosten ten laste van het cluster educatie te
brengen, en de opbrengsten ten gunste van de OZB.

3.2.11 Stelpost kapitaallasten riolering

Ten aanzien van de rioolrechten wordt toegegroeid naar een ideaalcomplex hetgeen inhoudt dat
uiteindelijk de investeringen in riolering rechtstreeks ten laste van de rioolrechten worden gebracht.
Hierdoor vervalt jaarlijks een gedeelte van de in de begroting opgenomen stelpost. Aangezien deze stelpost
geen onderdeel (mag) uitmaken van het tarief, heeft deze mutatie een positief effect op het begrotingssaldo.

3.2.12 Hogere bijdrage Stichting Veiligheidshuis Zeeland

Van de gemeenten wordt verwacht dat zij een integrale aanpak organiseren bij complexe problematiek.
In verschillende wetten, zoals Jeugdwet en Wmo, is dat een concrete wettelijke opdracht. Een goed
functionerend Veiligheidshuis Zeeland is noodzakelijk om die integrale aanpak te bewerkstelligen bij
zaken waar zowel zorgpartners als justitiële partners een rol hebben. Het Veiligheidshuis kan pas goed
functioneren wanneer zij beschikt over een voldoende stabiele basis: heldere kerntaken waar alle Zeeuwse
gemeenten achter staan en continuïteit in gekwalificeerde procescoördinatoren. Het bestuur van het
Veiligheidshuis Zeeland heeft de kerntaken voor het Veiligheidshuis voor de komende jaren vastgesteld. Om
deze taken uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de gemeenten hun financiële bijdrage verhogen
naar 60 cent per inwoner (was ruim 37 cent per inwoner)

3.2.13 Verkiezingen

Maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen gaan gepaard met extra inzet en
bijeenkomsten. De extra kosten bestaan uit kosten voor de stemwijzer/kieskompas, kosten debatavond-
uitslagenavond en nieuw fotomateriaal.
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3.2.14 Decembercirculaire 2016: jaarschijf 2021

bedragen * € 1.000 2018 2019 2020 2021

3.2.14.1 Decembercirculaire 2016 59.489 60.294 61.211 62.029

3.2.14.2 af: te reserveren voor taakmutaties,
decentralisatie- en integratieuitkeringen

-255 -241 -241 -443

Subtotaal vrij besteedbaar 59.234 60.053 60.970 61.586

3.2.14.3 Programmabegroting 2017 59.112 59.930 60.846 60.846

Mutatie algemene uitkering 122 123 123 740

3.2.14.4 Waarvan verwerkt in 1e kwartaalrapportage
2017

122 123 123 123

3.2.14.5 Waarvan verwerkt in Kadernota 2018
(jaarschijf 2021)

617

Totaal verwerkte mutaties Algemene
Uitkering

122 123 123 740

+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst
(voordeel)

- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst
(nadeel)

3.2.14.1 Decembercirculaire 2016

Dit betreft het totaal van de algemene uitkering zoals berekend aan de hand van de decembercirculaire
2016, met uitzondering van de integratie-uitkering sociaal domein aangezien deze budgettair neutraal
wordt verwerkt.

3.2.14.2 Taakmutaties, decentralisatie- en integratieuitkeringen

Binnen het gemeentefonds worden een aantal taakmutaties en integratie- en decentralisatieuitkeringen
verstrekt. In beginsel worden deze budgettair neutraal verwerkt.

De toename van €740.000 is voornamelijk het gevolg van de stijging van de uitkeringsfactor (toevoegen
nieuwe jaarschijf 2021) en daarnaast beperkt als gevolg van stijging van het aantal bijstandsontvangers.

3.2.14.3 Programmabegroting 2017

Dit betreft het bedrag zoals opgenomen in de huidige programmabegroting 2017. De basis voor de
programmabegroting 2017 is de septembercirculaire 2016.

3.2.14.4 Waarvan verwerkt in de 1e kwartaalrapportage 2017

De verwerking van de decembercirculaire 2016 leidt tot een positief resultaat op de gemeentelijke begroting
oplopend van € 120.000 in 2017 naar € 123.000 in 2020 als gevolg van een lagere belastingcapaciteit en een
hoger aantal lage inkomens. Dit was reeds in de 1e kwartaalrapportage 2017 opgenomen.

3.2.14.5 Waarvan verwerkt in Kadernota 2018 (jaarschijf 2021)

Met het opstellen van de Kadernota 2018 wordt tevens het jaar 2021 toegevoegd aan de
meerjarenbegroting. De jaarschijf 2021 is in beginsel gelijk aan het jaar 2020. De toename van € 617.000 is
voornamelijk het gevolg van de stijging van het accress (toevoegen nieuwe jaarschijf 2021).
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3.3 Extra opgenomen investeringen ten opzichte van het financiële kader

In de Zomernota 2014 en de Programmabegroting 2015 is besloten om het begrote investeringsniveau
voor de overige investeringen (NB: exclusief investeringen waartegenover specifieke dekking staat zoals het
VGRP) jaarlijks met € 1 mln naar beneden bij te stellen. De onderstaande investeringen wijken af van dit
financiële kader en zijn derhalve expliciet in kaart gebracht.

Deze investeringen (herinrichtingen) zijn opgenomen in programma Bereikbaarheid. Deze herinrichtingen
moeten in samenhang worden bezien met betrekking tot ontwikkelingen binnenstad en grondexploitaties
(Bedrijventerrein Souburg-Noord, Kenniswerf en Scheldekwartier). Voordat definitieve investeringskeuzes in
de Programmabegroting 2018 worden gemaakt moet er door het college nog een integrale afweging worden
gemaakt ten aanzien van het nut, noodzaak en timing van deze investeringen. Volledigheidshalve zijn deze
investeringen wel opgenomen en financieel vertaald in het begrotingssaldo.

Het betreft de navolgende investeringen in programma Bereikbaarheid:

Investering 2018 2019 2020 2021

Promenade boulevards Evertsen en Bankert - 520

Coosje Buskenstraat / Boulevard Bankert (oprit
boulevards)

- 450 - -

Ontwerp en realisatie aanpak Aagje Dekenstraat 650 - - -

Oude Veerhavenweg – Prins Hendrikweg (Kenniswerf) - - 3.250 -

Herinrichting Lange Zelke - - - 750

Herinrichting Walstraat-Noord - - - 1.000

650 970 3.250 1.750

Met bovenstaande investeringen zijn, op basis van het huidige rentepercentage van 3, kapitaallasten
gemoeid van € 46.000 in 2018 oplopend naar € 427.000 structureel vanaf 2021.
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3.4 Financiële uitgangspunten

In onderstaand overzicht zijn de effecten opgenomen van de financiële uitgangspunten. De belangrijkste
wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2017 is de verhoging van het inflatiepercentage van 1%
naar 1,7%. Tevens is het interne rentepercentage op 3% (vorig jaar 4%) gesteld.

bedragen * € 1.000 2018 2019 2020 2021

3.4.1 Inflatie materiële budgetten -192 -179 -201 -472

3.4.2 VZG richtlijn GR/subsidies 8 31 -31 -145

3.4.3 Inflatie salarissen 13 6 -1 -485

3.4.4 Inflatie belastingen 94 87 92 241

3.4.5 Inflatie overige inkomsten 23 25 28 59

Totaal -54 -29 -114 -802

+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst
(voordeel)

- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst
(nadeel)

3.4.1 Inflatie materiële budgetten

Voor de indexering van de materiële budgetten wordt rekening gehouden met een inflatie van 1,7% voor de
jaarschijf 2018 op basis van het CPI. Voor de meerjarenraming 2019 -2021 wordt uitgegaan van een inflatie
van +1% op jaarbasis.

3.4.2 VZG richtlijn Gemeenschappelijke Regelingen en subsdidies

Voor de indexering van de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen wordt voor 2018 de VZG richtlijn
gevolgd, dit is 0,9% inflatie. Voor jaarschijf 2019 en verder wordt uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van
+1%. Voor de subsidiëringen van stichtingen en instellingen wordt deze richtlijn eveneens gevolgd.

3.4.3 Inflatie salarissen

Voor de ontwikkeling van de loonkosten wordt uitgegaan van een jaarlijkse ontwikkeling van +2% (CAO
ontwikkelingen en periodieke verhoging).

3.4.4 Inflatie belastingen jaarlijks

Voor de verhoging van de OZB tarieven, de overige gemeentelijke belastingen en de leges wordt uitgegaan
van een jaarlijkse verhoging op basis van de ConsumentenPrijsIndexcijfers (CPI). Op basis van de
ontwikkeling van het CPI wordt voor de begroting 2018-2021 en jaarschijf 2018 gerekend met 1,7%. Het
uiteindelijke percentage voor 2018 wordt opgenomen in de belastingverordeningen 2018 en is gebaseerd
op de periode augustus 2016 tot en met juli 2017. Voor de meerjarenbegroting 2018 - 2021 wordt gerekend
met een indexatie van + 1%.

3.4.5 Inflatie overige inkomsten

De huren van welzijn- en sportaccommodaties voor de periode 2018 - 2021 worden tenminste verhoogd
met de in de huurovereenkomsten opgenomen indexering. Uitgangspunt is dat altijd geïndexeerd wordt,
tenzij anders overeengekomen. Daar waar huurovereenkomsten aflopen, is het uitgangspunt voor nieuwe
overeenkomsten dat indexering van toepassing is.
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3.5 Begrotingsresultaat 2018 - 2021

3.5.1 Te onttrekken begrotingsresultaat aan de algemene reserve

Voor het jaar 2018 wordt een negatief begrotingssaldo voorzien van € 2.794.000. Dit negatieve saldo wordt
onttrokken aan de algemene reserve.

3.5.2 Te doteren begrotingsresultaat aan de algemene reserve

Voor de jaren 2018 tot en met 2021 wordt een positief begrotingssaldo voorzien. Dit positieve saldo
wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dit is het gevolg van de artikel 12 status waarbij een positief
begrotingssaldo onderdeel is van de eigen bijdrage in de sanering van de algemene reserve.
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3.6 Investeringsplanning 2018 -2021

Onderstaand de totale investeringsbedragen per jaar en per programma. De specificatie per programma is
opgenomen in hoofdstuk 2 'Speerpunten'.

bedragen * € 1.000 2018 2019 2020 2021

Omschrijving

Totaal Programma 2 Gezond en Wel 565 35 1.445 275

Totaal Programma 3 De Lerende Stad - - 506 -

Totaal Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen 1.650 500 - -

Totaal Programma 5 Wonen in diversiteit 140 110 - -

Totaal Programma 6 Bruikbaarheid openbare ruimte 4.176 3.525 3.060 2.790

Totaal Programma 8 Bereikbaarheid 1.180 1.155 3.250 2.440

Totaal Programma 9 Culturele Stad - - - 30

Totaal Programma 10 Toerisme en Economie 60 - - -

TOTAAL INVESTERINGEN 7.771 5.325 8.261 5.535

waarvan riolering 3.450 3.150 2.750 2.350

waarvan marinierskazerne 1.150 - - -

waarvan overige 3.171 2.175 5.511 3.185
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