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Hierbij bieden wij u de 3e kwartaalrapportage 2018 aan.
De 2e kwartaalrapportage 2018 is voor de zomervakantie opgesteld. Het personeelsoverzicht, het
frictiekostenoverzicht en het overzicht van de reserves en voorzieningen besloegen daarom de eerste 5
maanden van het jaar.
In deze 3e kwartaalrapportage 2018 wordt gerapporteerd over de periode tot en met september. Voor het
personeelsoverzicht, het frictiekostenoverzicht en het overzicht van de reserves en voorzieningen betekent
dit een rapportage over een periode van 4 maanden (juni tot en met september 2018).

Het doel van deze rapportage is om inzicht te geven in de volgende onderdelen:

■ Hoofdstuk 2: Afwijkingen op hoofdlijnen
In dit hoofdstuk staan de financiële afwijkingen. Financiële afwijkingen groter dan € 25.000 worden
afzonderlijk toegelicht.

■ Hoofdstuk 3: Investeringen
In twee aparte bijlagen is een overzicht opgenomen van de lopende investeringen en de nog niet
opgevraagde investeringen.

■ Hoofdstuk 4: Reserves en voorzieningen
De mutaties over de periode juni tot en met september 2018 worden in dit hoofdstuk toegelicht.

■ Hoofdstuk 5: Frictiekosten
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken omtrent de frictiekosten.

■ Hoofdstuk 6: Voortgang op de prestaties per programma
De verantwoording op de voortgang van de prestaties vindt plaats door middel van het
stoplichtensysteem. Groen betekent dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt en wordt om
die reden niet nader toegelicht. Rood betekent dat de prestatie niet (volledig) is gerealiseerd/achter op
schema ligt. Als het stoplicht op rood staat, wordt dit toegelicht.

■ Hoofdstuk 7: Personeelsoverzicht
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het aantal FTE, de loonsom (personeel en inhuur) en het
ziekteverzuimpercentage.

■ Hoofdstuk 8: Bezuinigingsmonitor
In dit hoofdstuk staat de voortgang van de bezuinigingsmonitor.
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2.1 Financiële afwijkingen

In dit hoofdstuk worden inzichten gegeven in de materiële financiële mutaties (mee- en tegenvallers) ten
opzichte van de programmabegroting 2018. Hierbij wordt op basis van de werkelijke uitgaven over de
periodetot en met het derde kwartaal 2018 een prognose gemaakt van het financiële resultaat over geheel
2018.

Als uitgangspunt is gehanteerd dat tegenvallers worden meegenomen zodra deze reëel blijken te zijn en
meevallers zodra deze gerealiseerd zijn. Onderstaande mutaties zijn in de begrotingswijziging 'voor- en
nadelen' 3e kwartaalrapportage 2018 opgenomen.

De financiële mutaties groter dan € 25.000 worden toegelicht.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Progr. 2018 2019 2020 2021 I / S *

Voordelen

1 Binnenstad 10 25 I

2 Kapitaallasten Diversen 507 I

3 Inzameling huisafval 6 150 I

4 Meicirculaire 2018 AD 587 I

5 Omgevingswet 4 300 I

6 Beleggingen AD 49 50 51 52 S

7 Straatreiniging 6 40 I

8 Informatiebeveiliging Overhead 70 I

9a Tijdelijke formatie Sociaal Domein 2 113 -113 I

9b Dotatie / onttrekking reserve Sociaal Domein 2 -113 113 I

10 WMO Huishoudelijke Hulp 2 1.000 I

Overige nvt 20 I

Totaal voordelen 2.748 50 51 52

Nadelen

11a Jeugdzorg 2 1.560 I

11b Onttrekking reserve Sociaal Domein 2 -1.560 I

12 Septembercirculaire 2018 AD 802 I

13 Strand 10 147 50 51 52 S

14 Archief 9 42 I

15 WMO Begeleiding 2 1.000 I

Overige nvt 88 57 57 57 S

Totaal nadelen 2.079 107 108 109

RESULTAAT 3E KWARTAALRAPPORTAGE 2018 669 -57 -57 -57

*I=incidenteel en S= structureel

Toelichting meevallers / tegenvallers:

1. Binnenstad
Het traject voor de visie en actieplan binnenstad is doorgeschoven in de tijd, mede vanwege de college-
onderhandelingen en de vorming van de coalitie.
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Nu bekend is wat er in het coalitie akkoord staat zijn we weer verder gegaan. Planning is nu om in het
eerste kwartaal 2019 de visie vast te stellen. Incidentele uitgaven voor een projectleider en de acties uit
het actieplan schuiven daarom voor een groot deel door naar 2019.

2. Kapitaallasten
In de begroting 2018 zijn de kapitaallasten van de investeringen opgenomen. Dit betreft investeringen
van de jaarschijf 2018 en investeringen uit voorgaande jaren die nog niet zijn opgevraagd. Doordat
bovengenoemde investeringen later worden uitgevoerd dan verwacht is er een onderuitputting op de
kapitaallasten. Bij de eerste kwartaalrapportage 2018 zijn de afschrijvingslasten en 50% van de rente van
de tot dan niet opgevraagde investeringen reeds afgeraamd. In deze kwartaalrapportage valt de overige
50% van de rentelasten (€ 126.000) vrij van de investeringen die nog niet zijn opgevraagd.

De boekwaarde van de materiële vaste activa per 1 januari 2018 is lager dan begroot. Hierdoor is er
minder rente doorberekend aan de materiële vaste activa en zijn de afschrijvingen lager. De inmiddels
aangetrokken leningen in 2018 hebben een lager rentepercentage dan begroot. Dit levert een voordeel
op van afgerond € 381.000. Het totale voordeel op de kapitaallasten bedraagt € 507.000.

3. Inzameling huisafval
De stortkosten voor brandbaar afval zijn een stuk lager i.v.m. aanbestedingsvoordeel. In de begroting
is hier al voorzichtig rekening mee gehouden, maar het blijkt toch nog voordeliger te zijn. Ook laat
de pilot gescheiden inzamelen van huisafval al een bescheiden voordeel zien. Totaal een voordeel van
€ 150.000.

4. Meicirculaire 2018
De meicirculaire 2018 heeft een positief effect op de gemeentelijke begroting. De stijging is voornamelijk
het gevolg van de stijging van het accres.

5. Omgevingswet
De Omgevingswet treedt per 1 januari 2021 in werking. Op 18 april 2017 is ter voorbereiding op
de implementatie van deze wet door het college het Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet
vastgesteld. In dit voorstel zijn de stappen opgenomen om te komen tot een organisatiebrede
implementatie van deze wet. De start van het implementatieproces binnen de organisatie heeft
vertraging opgelopen, mede doordat het niet mogelijk is gebleken een projectleider aan te trekken. De
opgave tot verandering als gevolg van de Omgevingswet is onverminderd groot. Dit maakt de urgentie
om de voorbereidingen voor de invoering en implementatie te starten steeds groter. Er is voor gekozen
om een externe partij, zijnde BMC, opdracht te verlenen om de eerste stappen tot implementatie
te begeleiden. Dit betreft het bepalen van het ambitieniveau van implementatie en het maken van
een implementatieplan. De opdracht is per augustus 2018 van start gegaan en begin 2019 worden
de producten opgeleverd. De vertraging heeft er toe geleid dat de middelen zoals opgenomen in de
programmabegroting 2018-2021 voor een groot deel ongebruikt zijn gebleven. Omdat de opgave
tot implementatie van de Omgevingswet onverminderd groot is, blijven de financiële middelen de
komende jaren noodzakelijk. In de programmabegroting voor 2019-2022 zijn de financiële middelen uit
de voorgaande programmabegroting daarom doorgeschoven.

6. Beleggingen
Dit betreft een administratieve correctie van de onderzoekskosten van Edmundo die onterecht
structureel in de begroting 2018 waren opgenomen.

7. Straatreiniging
Het voordeel op dit product wordt o.a. veroorzaakt door lagere onderhoudskosten voor machines
(€ 15.000) omdat we een eigen monteur in dienst hebben, de schoonmaakkosten zijn lager (€ 5.000)
doordat de opleidingen van Slim Schoon zijn vruchten afwerpt en minder stortkosten brandbaar afval
(€ 20.000) i.v.m. aanbestedingsvoordeel.

8. Informatiebeveiliging
In de programmabegroting 2018 is een budget van € 299.000 opgevraagd voor
informatiebeveiligingsbeleid, maar bij nader inzien voor € 70.000 niet benodigd. Het structurele effecht
hiervan is al opgenomen in de begroting 2019-2022. Voor informatiebeveiligingsbeleid wordt derhalve
structureel € 229.000 ingezet.

9. a en b: Tijdelijke formatie Sociaal domein en dotatie/onttrekking reserve sociaal domein
Bij raadsbesluit van juli 2017 is € 430.000 onttrokken aan de Reserve Sociaal Domein ten behoeve
van inhuur van data-analist, projectleider wijknetwerken en voor een projectleider Porthos. Dit geld
is verdeeld over 3 jaargangen 2017,2018 en 2019. De gelden van 2017( € 122.000) hebben we niet
benut vanwege de raadsbesuiten om toch gezamenlijk Porthos te evalueren en door te ontwikkelen. De
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beschikbare ruimte in 2018 ( € 215.000) wordt voor €113.000 niet benut mede door de besluitvorming
rondom Porthos en de aanstellingsmomenten van de twee tijdelijke functies. Voorgesteld wordt om
de restanten van 2017 en 2018 in 2019 in te zetten en dit toe te voegen aan het voor 2019 beschikbare
bedrag (€ 93.000).

10. WMO Huishoudelijke Hulp
Met ingang van 1 januari 2018 is de Huishoudelijke Toelage (HHT) regeling vervallen. Hiervoor in de
plaats is de Hulp bij het Huishouden (HH) gekomen. In de primaire begroting 2018 is als gevolg hiervan
rekening gehouden met een verwachte kostenstijging van € 1,6 miljoen op de zorg in natura van de
HH. Niet alle HHT-klanten zijn echter overgekomen naar het product HH. Hierdoor vallen deze kosten
€ 1,0 miljoen lager uit. Overigens is bij de WMO Begeleiding een tegengesteld effect geconstateerd, zie
hiervoor punt 15.

11. a en b: Jeugdhulp en onttrekking reserve sociaal domein
Wat betreft jeugdhulp loopt de P&C cyclus van de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland (IJZ) altijd
achter bij die van de gemeenten. Wij moeten ons daarom baseren op de 2e kwartaalrapportage 2018
jeugdhulp en deze geeft een zorgelijk verschil tussen werkelijke en begrote kosten. Nadere analyse
van alle beschikbare gegevens vanaf 2017 leidt tot de conclusie dat geen sprake is van een incidenteel
gegeven, het huidige beeld kwam in het 3e kwartaal 2017 voor het eerst naar voren. Voor 2018 is de
verwachting dat we uitkomen op een tekort van € 1,5 mln. Dit kan nog worden gedekt uit de reserve
sociaal domein.
De oorzaak op hoofdlijnen is tweeledig. Enerzijds zien we een toename aan jeugdhulp en de uitgaven
hiervoor. Anderzijds zijn we de afgelopen 3 jaar telkenmale gekort op de rijksbijdrage voor jeugdhulp
waarop we de begroting voor jeugdhulp baseren. De toename van jeugdhulp is een maatschappelijke
ontwikkeling. Beïnvloeding van de toegang is lastig omdat bijna 2/3 deel buiten de gemeentelijke
toegang tot stand komt (via de huisarts en rechtelijke macht). Voor 2019 wordt daarom in de begroting
rekening gehouden met de werkelijke kostenontwikkeling omdat de rijksbijdrage voor jeugdhulp
ontoereikend zal zijn. Om de uitgaventrend te doorbreken zal parallel daaraan worden ingezet op
meer preventie aan de voorkant, meer en betere samenwerking met huisartsen en daadwerkelijke
transformatie naar een betaalbaar stelsel van jeugdhulp.

12. Septembercirculaire 2018
Het accres 2018 is nadeliger als gevolg van lagere rijksuitgaven. Hierdoor daalt de algemene uitkering
voor het jaar 2018.

13. Strand
Wij hebben het waterschap Scheldestromen een aanbod gedaan om de strandbewaking op het
Nollestrand in opdracht van het waterschap uit te voeren. Het waterschap heeft dit aanbod afgeslagen.
Daarnaast heeft het waterschap gesteld dat het waterschap niet verantwoordelijk is voor het uitvoeren
van de strandbewaking. Wij zijn het hier niet mee eens. De gevaarzetting op het Nollestrand is groot,
het niet beschikbaar hebben van strandbewaking kan tot sluiting van het Nollestrand leiden. Om de
strandbezoekers niet de dupe te laten zijn van meningsverschillen tussen overheden hebben wij, bij
wijze van zaakwaarneming, besloten de strandbewaking 2018 tijdens het hoogseizoen uit te voeren. De
kosten hiervan € 27.500 worden bij het waterschap in rekening gebracht. Via de raadsinformatiebrieven
hebben wij deze informatie met u gedeeld.

Sinds 2017 wordt het Nollestrand, Westduinstrand en Duinstrand beheerd door het waterschap, zij zijn
eigenaar hiervan. Ook de inkomsten van de strandpaviljoens en huisjes worden sinds 2017 geïnd door
het waterschap. Hierdoor hebben wij geen inkomsten meer op deze stranden.
Het exploitatiebudget van het product Strand was nog steeds gebaseerd op het beheer van al deze
stranden inclusief het Badstrand. Ook de inkomsten waren nog steeds gebaseerd op de inkomsten
die we tot 2017 kregen van de strandpaviljoens en strandhuisjes. De reden dat de aanpassingen
nog niet doorgevoerd waren is omdat nog onduidelijk was hoe de samenwerking met SSV(Stichting
Strandexploitatie Veere), financieel, zou uitpakken. De bedoeling was dat het waterschap ook zou deel
nemen in die samenwerking . Uiteindelijk is deze samenwerking niet door gegaan.
Gelet op bovenstaande worden nu pas deze budgetten afgeraamd omdat alleen het Badstrand nog
beheerd en bewaakt dient te worden door de gemeente. In deze 3e kwartaalrapportage is dit verwerkt
en zijn de kosten voor beheer en reiniging van het strand structureel afgeraamd voor een bedrag van
€ 110.500. Tevens zijn de inkomsten van de strandpaviljoens en strandhuisjes afgeraamd voor een
bedrag van € 160.000. Het nadelige verschil is € 49.500.
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Daarnaast wordt de taakstellende bezuiniging van € 97.000 niet gehaald voor 2018, mede doordat
de verdere kosten van bewaking zoals strandpost en materieel nog t.l.v. de gemeente komen en de
inkomsten voor het grootste deel weggevallen zijn.

14. Archief
Het niet kunnen realiseren van de taakstelling archief jaarschijf 2018 geeft een nadeel van € 41.800.
Het college heeft het ambitieniveau voor het gemeentearchief vastgesteld en binnen deze lijn gaat de
projectgroep de mogelijkheden onderzoeken op weke wijze het resterende deel van de bezuiniging
alsnog gerealiseerd kan worden. Hiervoor worden verschillende scenario’s naast elkaar bekeken.
Op basis van dat onderzoek volgt een voorstel over de wijze waarop de wettelijke taken van het
Gemeentearchief, binnen het financiële kader, het best kunnen worden uitgevoerd. Helder wordt dan
ook of de taakstelling daadwerkelijk volledig behaald kan gaan worden.

15. WMO Begeleiding
De kosten voor de WMO Begeleiding vallen hoger uit als gevolg van het gestegen volume. Het beroep
op de WMO Begeleiding is hoger doordat personen minder snel in een instelling worden opgenomen en
derhalve langer gebruik maken van de WMO. Bij punt 10 WMO Huishoudelijke Hulp is een tegengesteld
effect geconstateerd.
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Bij het raadsvoorstel van deze kwartaalrapportage zijn 2 bijlagen opgenomen over investeringen. In de ene
bijlage is het overzicht van de nog niet opgevraagde investeringen van 2018 en ouder opgenomen. Hierbij
staat tevens vermeld of de toezichthouder akkoord is of dat hier een O&O toets verplicht is. In de andere
bijlage is een overzicht opgenomen met de stand van zaken van de lopende kredieten.



4. RESERVES EN VOORZIENINGEN

8

In dit hoofdstuk wordt het verloop van de reserves en voorzieningen getoond. De mutaties
(vermeerderingen / verminderingen) worden per reserve en voorziening toegelicht.

Ten tijde van het opstellen van de 2e kwartaalrapportage 2018 was de jaarrekening 2017 nog niet
vastgesteld. De concept cijfers van de resultaat bestemmings zijn toen in het overzicht van de reserves
en voorzieningen verwerkt. Op 13 september 2018 heeft de raad de jaarrekening 2017 vastgesteld. De
definitieve resultaatbestemming van de jaarrekening 2017 is ongewijzigd ten opzichte van de concept
cijfers zoals deze in de 2e kwartaalrapportage zijn gepresenteerd.

Overzicht reserves
Stand per
31/5/18

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Stand per
30/9/18

(bedragen x € 1.000) + -/-

Algemene reserve -145.157 - -1.331 -146.488

Bestemmingsreserve

Reserve Sociaal Domein 4.575 11 -3.789 797

Reserve Centrum Taken 3.376 - 3.376

Reserve Ouderenhuisvesting 233 - 233

Reserve Bommenruimingen 2.094 - 2.094

Reserve Frictiekosten 926 - 926

Totaal Bestemmingsreserves 11.204 11 -3.789 7.426

Eigen vermogen -133.953 11 -5.120 -139.062

Algemene Reserve
De verminderingen zijn:

■ Resultaat 2e kwartaalrapportage 2018
Het resultaat van de 2e kwartaalrapportage 2018 bedraagt afgerond € 0,4 mln negatief. De twee grootste
voordelen bedragen het dividend van de BNG en de Nieuwbouw scholen Souburg-Zuid. De twee grootste
nadelen zijn het wachtgeld van de wethouders en de milieustraat.

■ 1e begrotingswijziging Orionis Walcheren 2018
Het resultaat van de 1e begrotingswijziging Orionis Walcheren 2018 bedraagt € 979.900 negatief. De
raad heeft op 5 juli ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2018 van Orionis Walcheren. De eerste
begrotingswijziging 2018 van Orionis Walcheren omvat de negatieve effecten van de begrotingsfout die
in 2017 is gemaakt. Daarnaast heeft Orionis Walcheren de recente ontwikkelingen die leiden tot een
financiële mutatie binnen de begroting van Orionis Walcheren verwerkt in deze begrotingswijziging. Ten
opzichte van onze gemeentelijke begroting leidt deze begrotingswijziging tot een nadeel van
€ 979.900.

Reserve Sociaal Domein
De vermeerdering betreft een toevoeging aan de reserve sociaal domein naar aanleiding van de 3e
kwartaalrapportage 2017, jaarschijf 2018.

De verminderingen zijn:

■ Het tekort van € 2.085.000 op de begroting sociaal domein zoals opgenomen in de primaire
Programmabegroting 2018. Dit tekort was nog niet in het saldo per 31-5-2018 verwerkt.

■ De meerkosten voor de begroting Porthos 2018 van € 144.000 (5e begrotingswijziging raad 2018). Uit de
opgestelde begroting blijkt dat een aantal posten die eerder alleen voor 2017 geraamd waren, ook in 2018
nodig zijn. Het gaat dan om 2,5 fte incidenteel personeel (applicatiebeheerder en receptie). In 2018 is
ook nog sprake van een tijdelijke situatie. Dit zorgt voor een hogere raming op inhuurmiddelen vanwege
ziektevervanging en meerkosten tijdelijk personeel.
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■ De hogere kosten voor jeugdzorg van € 1.560.000. Zie voor verdere toelichting paragraaf 2.1 Financiële
afwijkingen.

Op de overige reserves hebben geen mutaties plaatsgevonden.
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Overzicht voorzieningen
Stand per
31/05/18

Dotatie Aanwending Stand per
30/9/18

(bedragen x € 1.000)

Verliesvoorziening grondexploitaties

Verliesvoorziening grondexploitaties 49.147 - - 49.147

Totaal 49.147 - - 49.147

Voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico's

Voorziening pensioenbijdragen wethouders 3.521 - - 3.521

Voorziening wachtgeld oud-bestuurders 486 - - 486

Voorziening spaarverlof 45 - - 45

Voorziening precario kabels en leidingen 1.300 - - 1.300

Voorziening frictiekosten 2.164 - - 2.164

Totaal 7.516 - - 7.516

Voorziening Tariefegalisatie GRP

Voorziening Tariefegalisatie GRP 4.159 - - 4.159

Totaal 4.159 - - 4.159

Onderhoudsvoorzieningen

Voorziening onderhoud Muzeeum 164 - - 164

Totaal 164 - - 164

TOTAAL voorzieningen 60.986 - - 60.986

Toelichting mutaties
De dotatie aan de Pensioenbijdragen wethouders en de onttrekking aan de voorzieningen wachtgeld oud-
bestuurders worden bij het opstellen van de jaarrekening 2018 meegenomen.
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Het frictiekostenbudget bestaat uit 2 onderdelen: de voorziening frictiekosten en de reserve frictiekosten.
De voorziening frictiekosten (afgerond € 2,2 mln) is gevormd voor:

1. de betaling van garantieschalen aan personeel van de bibliotheek die zijn meegegaan naar de ZB van
€ 0,4 mln;

2. de bijdrage van de gemeente Vlissingen vanwege de garantstelling voor verplichtingen van Stichting
Bibliotheek Innovatie Vlissingen van € 0,6 mln;

3. de uittreedsom van de Muziekschool van € 1,1 mln;

De reserve frictiekosten is gevormd voor de verplichtingen voor boventallig personeel van de bibliotheek
welke niet zijn meegegaan naar de Zeeuwse Bibliotheek (ZB) en waar geen ander werk voor is binnen de
gemeente van € 0,9 mln.

De onttrekkingen aan de frictiekosten worden bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bepaald.

Onderdeel Raadsvoorstel
bedragen x
€ 1.000

Voorziening frictiekosten

A. Onderdeel bibliotheek

- garantieschalen personeel bibliotheek 814926 430

- garantstelling verplichtingen SIVB 814926 621

1.051

Besteding in 2018 -

Restant per 30 september 2018 1.051

B. Onderdeel muziekschool

- uittreedsom muziekschool 814926 1.112

Besteding in 2018 -

Restant per 30 september 2018 1.112

Totaal restant voorziening frictiekosten (A+B) per
30-09-2018

2.163

Reserve frictiekosten bibliotheek

- Verplichting boventallig personeel 814926 926

Besteding in 2018 -

Restant reserve frictiekosten per 30-09-2018 926
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Programma 1 De Sociale Stad

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Minderhedenbeleid

Prestatie Status Toelichting

Huisvesten statushouders conform taakstelling

2. Orionis Walcheren

Prestatie Status Toelichting

Doelstelling: Klanten worden toegeleid naar werk,
een opleiding, ondernemerschap of participatie;

■ Orionis Walcheren verstrekt uitkeringen en
inkomensvoorzieningen aan mensen met weinig of
geen inkomen.

■ Orionis Walcheren begeleidt en ontwikkelt mensen
richting arbeidsmarkt of onderwijs

■ Orionis Walcheren zorgt voor een beschutte
omgeving waarin de meest kwetsbare mensen
kunnen participeren

■ Orionis Walcheren werkt samen met lokale
partijen om mensen naar participatie te leiden

Doelstelling: De uitstroom van klanten moet worden
vergroot;

■ Werk staat voorop en heeft een prominente rol aan
de voorkant wanneer een klant zich aanmeldt voor
een uitkering

■ Klanten met een beperkt arbeidsvermogen krijgen
een passend ondersteuningsaanbod dat zich richt
op werk en/of participatie

■ De werksoorten worden arbeidsmarktgericht
gemaakt zodat de kans op uitstroom verder
wordt vergroot. Daarbinnen vindt tevens verdere
doorontwikkeling plaats van het voormalige SW
bedrijf tot een financieel gezond werkleerbedrijf

Doelstelling: De instroom van klanten moet worden
beperkt

■ Orionis Walcheren werkt samen met het UWV om
te voorkomen dat WW'ers doorstromen naar een
bijstandsuitkering

Doelstelling: Er wordt strikt gehandhaafd op
nakoming van afspraken

■ Orionis Walcheren voert een striktere aanpak
op het aannemen van algemeen geaccepteerde
arbeid en het nakomen van afspraken
(doelmatigheidshandhaving)

Doelstelling: Specifieke aanpak statushouders;

■ Orionis Walcheren biedt parallel aan de
inburgering van de statushouders een instensief
maatwerktraject richting arbeidsmarkt

Doelstelling: De werkgeversdienstverlening
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Prestatie Status Toelichting

■ Er worden meer vacatures binnengehaald door
de werkgeversdienstverlening waarmee er meer
matches gerealiseerd kunnen worden ten behoeve
van de uistroom van bijstandsklanten.

■ De werkgeversdienstverlening zoekt de
samenwerking op Zeeuws niveau om de uitstroom
van bijstandsklanten te bevorderen

Schuldhulpverlening

Prestatie Status Toelichting

Doelstelling: Een integrale en effectieve werkwijze
voor de klant (in samenhang met inzet preventie
programma 2)

■ Een integrale toegang voor de schuldhulpverlening
op Walcheren. Centraal staat dat er niet alleen
oog is voor de financiële problemen van de klant,
maar ook de daarmee samenhangende immateriële
problemen.

Doelstelling: Vroegsignalering huurschulden (in
samenhang met inzet preventie programma 2)

■ In samenwerking met de woningcorporaties wordt
vroegtijdig ondersteuning aangeboden, waar dat
nodig is, aan huishoudens met (huur)schulden
om oplopende schulden en huisuitzettingen te
voorkomen. Daarbij handelt elke organisatie
vanuit de eigen rol en versterkt elkaar.

Armoedebeleid

Prestatie Status Toelichting

Doelstelling: Een integrale en vraaggerichte
benadering waarbij zelfredzaamheid, participatie en
(individueel) maatwerk centraal staan (in samenhang
met programma 2) ;

■ Met inachtneming van de ontwikkelingen rondom
Porthos voortzetting van toewerking naar één
integrale toegang tussen Orionis Walcheren en
Porthos.

Doelstelling: Kostenbeheersing uitgaven
armoedebeleid

■ Analyse uitvoeren op de verstrekkingen en
uitgaven binnen het armoedebeleid.
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Programma 2 Gezond en Wel

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Sport

Prestatie Status Toelichting

Doelstelling: Realisatie structurele taakstelling
2017-2018

■ Uitvoering van de adviezen van Newae op basis
van een meerjarenplanning

Doelstelling: Stimulering sport en bewegen niet
actieve doelgroepen

■ Realisatie sport- en beweegdoelstelling met
behulp van de rijkssubsidie 'Brede Impuls
Combinatiefuncties' en door samenwerking met
externe partners.

Doelstelling: Brede facilitering sport en bewegen

■ Instandhouden van de sportfaciliteiten in
Vlissingen, waarbij wordt gekeken naar de
uitkomsten van Newae en de noodzaak van de
vervangingen. Voor 2018 staan de vervanging van
de toplagen van de kunstgrasvelden op sportpark
Bonedijke (voetbal) en Ritthem (korfbal) gepland.

2. WMO Begeleiding en Dagbesteding

Prestatie Status Toelichting

Doelstelling: Juiste prijs- kwaliteitsverhouding

■ Aanpassen verordening Wmo en Jeugd aan de
AMvB 'Reële prijs Wmo 2015'

Dit gebeurt in 2019, wanneer de Pentekening is
vastgesteld.

■ Managementinformatie op orde en parameters
van de contracten zijn inzichtelijk (PxQ per
productsoort)

■ Evalueren contractafspraken, zowel kwantitatief
(cijfers) en kwalitatief (relatiebeheer)

■ Cliëntervaringsonderzoek en opzetten digitale
evaluatietool

Clientervaringsonderzoek is in 2018 uitgevoerd
(over 2017)Het streven is om in 2019 te starten met
een extern uitgevoerd kwaliteitsonderzoek voor de
individuele begeleiding. Dat is logisch omdat dan
nieuwe overeenkomsten in werking treden.

■ Analyse tarieven aan de hand van
managementinformatie

■ Vaststellen bekostigingssystematiek in overleg met
zorgaanbieders

Doelstelling: Maatwerk en flexibiliteit

■ Ruimte voor de professional in contracten en
aanpassen werkafspraken binnen het contract,
indien nodig contract aanpassen

■ Basis op orde: efficiënte inrichting van
administratieve taken, verantwoording en
processen
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Prestatie Status Toelichting

■ Relatiebeheer met zorgaanbieders

■ (periodieke) Openstelling van de overeenkomsten
voor nieuwe zorgaanbieders

Doelstelling: Monitoring

■ Evaluatie contracten

■ Managementinformatie op orde

Doelstelling: Innovatie

■ Relatiebeheer

■ Evaluatie onder andere in overleg met de
zorgaanbieders (wat gaat nu goed, wat kan beter?)

■ Uitwerken initiatieven Walcherse Overleg Groep
(overlegtafel dagbesteding)

Er is voor gekozen om contracten samen te
voegen. Dit heeft ook geleid tot een nieuwe fysieke
overlegtafel met een nieuwe samenstelling. Start
doorontwikkeling in 2019.

■ Stimuleren algemene voorzieningen (combinatie
met informele zorg).

Doelstelling: Met de ondersteuning van
mantelzorgers voorkomen dat zorgvragers terug
vallen op andere voorzieningen.

■ Uitvoering geven aan de gezamenlijke
uitvoeringsagenda Mantelzorg.

3. Maatschappelijk werk

Prestatie Status Toelichting

Doelstelling: Huishoudelijke hulp als
maatwerkvoorziening onder de Wmo aanbieden

■ door een meervoudig onderhandse aanbesteding
contracten afsluiten voor het bieden van
huishoudelijke hulp voor 2018

■ Productbeschrijving huishoudelijke hulp
vaststellen

■ de huishoudelijke hulp vanaf 1 januari 2019
integreren in een meerjarig contract Ambulante
Ondersteuning, dat wordt afgesloten met meerdere
partijen

Doelstelling: De maatwerkvoorziening
huishoudelijke hulp is er op gericht de
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van
inwoners te bevorderen en te behouden

■ Porthos voert, conform de Pentekening, bij elke
melding een zorgvuldig onderzoek uit om (samen
met de klant) te bepalen wat voor die klant
in zijn situatie een passende oplossing is voor
geconstateerde beperkingen in de participatie en
zelfredzaamheid
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Prestatie Status Toelichting

Doelstelling: De ontwikkelingen van de uitgaven aan
huishoudelijke hulp nauwgezet volgen

■ Investeren in monitoring gemeentelijke
kostenontwikkeling

■ Beschikken over de benodigde informatie, met
inzicht in ontwikkelingen in kosten, zorgvolumes
en beweging in afschaling van zorg middels
objectieve analyse

Gerealiseerd met uitzondering van de beweging in
afschaling van zorg middels objectieve analyse.

Doelstelling: Gezamelijke inkoop hulpmiddelen

■ Eind 2017 start aanbesteding inkoop
hulpmiddelen, gunning in voorjaar 2018

4e kwartaal 2018 start de prcedure aanbesteding.
de gunning wordt het 1e kwartaal 2019. Nadat de
vorige aanbesteding zonder inschrijvers bleef hebben
we nieuwe marktconsultaties gehouden en daarna
diverse overleggen met de cliëntenorganisaties
gevoerd over aanpassingen in het bestek.

Doelstelling: Kwalitatief goed doelgroepenvervoer
binnen de daarvoor gestelde (financiële) kaders en
uitgangspunten

■ Huidige werkwijze van vervoer (met planning
en regie via de Gemeentelijke Vervoerscentrale
Zeeland (GVC) en een contract met één
vervoerder) vóór maart 2018 opnieuw evalueren

■ Maart 2018 besluiten de drie Walcherse colleges tot
eventuele verlenging van de vervoersovereenkomst
(= laatste jaar)

■ Najaar 2018 starten aanbesteding van het
doelgroepenvervoer

■ Adviseren over begroting 2019 en rekening 2017
GVC

■ Systeem van adequaat contractmanagement
opzetten

■ Structureel uitvoeringsoverleg tussen en met
uitvoeringspartijen GVC, TCR en Porthos

Doelstelling: Bieden algemeen maatschappelijk werk

■ Subsidie afspraken maken met en monitoren van
de prestaties van MWW

Dit proces is afhankelijk van de uitkomst van de
evaluatie van de Pentekening. Deze evaluatie wordt
in december 2018 aan de raad aangeboden.

Doelstelling: Bieden onafhankelijke
cliëntondersteuning

■ Op verzoek is er onafhankelijke
cliëntondersteuning voor alle inwoners

■ Het denken vanuit het belang van de cliënt en wat
hij/zij nodig heeft (in tegenstelling tot wat hij /zij
vraagt) is een kwalitatieve laag op alle processen
van zorgverlening en preventie

4. Sociaal cultureel werk

Prestatie Status Toelichting

Inwoners van Vlissingen en organisaties worden
gestimuleerd om onbetaalde activiteiten uit te voeren
en hun maatschappelijk betrokkenheid te vergroten.
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Prestatie Status Toelichting

Het vrijwilligerspunt reikt om de twee jaar de Frans
Naereboutprijs uit om op die manier waardering
voor Vlissingse vrijwilligers te tonen en een aantal
vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten.

Elk jaar stelt de gemeente budget voor de
mantelzorgwaardering beschikbaar waarvoor
hulpbehoevende hun mantelzorger kunnen
aanmelden.

Binnen de mantelzorgwaardering is een budget
gereserveerd voor het noodfonds. Dit noodfonds
wordt ingezet om (bijna) overbelaste mantelzorgers
te ontlasten.

Monitoring subsidieafspraken Stichting Manteling

Monitoring subsidieafspraken ROAT

Monitoring subsidieafspraken Odensehuis Walcheren

5. VN verdrag inzake rechten personen met beperking

Prestatie Status Toelichting

Doelstelling: De beleidsmatige gevolgen van de
uitvoering van het VNverdrag inzake rechten van
personen met een beperking vastleggen

■ Beleidsplan vaststellen inzake het VN-verdrag
inzake rechten van personen met een beperking

Wij passen, zoals wij eerder hebben toegezegd
in de Raad, het VN-verdrag toe, maar gaan geen
apart beleid ontwikkelen. De toepassing van het
VN-verdrag laten we plaatsvinden binnen de
relevante beleidsonderdelen en maakt op die manier
integraal onderdeel uit van ons beleid. Een specifiek
beleidsplan gaan we niet opstellen.

6. Jeugd

Prestatie Status Toelichting

■ opvoed- en opgroeiondersteuning vanuit GGD,
Maatschappelijk Werk Walcheren, Indigo,
Humanitas;

■ preventieve inzet op alcohol- en middelengebruik
in het kader van Laat Ze Niet Verzuipen

7. Porthos

Sinds 1 januari 2015 is Porthos de gezamenlijke toegang tot ondersteuning en zorg vanuit de Wmo en
Jeugdwet voor de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Porthos werkt volgens de Walcherse visie,
zoals vastgesteld in de Pentekening: 'het klantproces op Walcheren in het sociaal domein'.

Zoals in de eerste kwartaalrapportage beschreven heeft de gemeenteraad van Vlissingen januari 2018
ingestemd met het procesvoorstel evaluatie klantproces in het sociaal domein (pentekening). Daarmee
is opdracht gegeven tot een Walcherse evaluatie van de Pentekening. De evaluatie Pentekening en de
Pentekening 2.0 worden in december 2018 aan de gemeenteraad aangeboden.
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Het eerder in juli 2017 genomen besluit om de front office van Porthos per 1 januari 2019 lokaal in
Vlissingen te organiseren en terug te halen naar de gemeentelijke organisatie is daarmee herroepen. Juli
2018 is besloten de samenwerkingsovereenkomst Porthos op te zeggen. De samenwerking Porthos houdt
op te bestaan per 1 januari 2020. In de tussentijd blijft Porthos in de huidige vorm open en wordt de
dienstverlening aan onze inwoners gecontinueerd. Dat geldt zowel voor toegang tot Wmo en Jeugdhulp, de
facilitering van de gebiedsteams als faciliteren van familie netwerkberaden met gespreksleiders.

Naast de continuering van de dienstverlening zullen de rest van 2018 en 2019 in het teken staan van
ontvlechting van de afdeling Porthos van de gastgemeente Veeren en het realiseren van een voor de
inwoners van Vlissingen passende toegang tot de Wmo en Jeugdwet per 1-1-2020.

Prestatie Status Toelichting

Doelstelling: Bepalen 'knip' tussen front en back
office

■ in overleg met de gemeente Veere onderzoeken
werkwijze en bepalen 'knip' tussen front en back
office

In verband met het opzeggen van de overeenkomst
loopt de samenwerking Porthos tot 1-1-2020. In
kader van de organisatie van de nieuwe oegang
per 1 januari 2020 wordt ook nderzocht waar de
knip gelegd gaat worden en op wat voor wijze deze
georganiseerd wordt.

■ frontoffice Porthos lokaal organiseren De samenwerking Porthos loopt tot 1-1-2020. Deze
prestatie wordt in 2019 gerealiseerd.

■ onderzoeken hoe en op welke schaal de back office
het beste kan worden georganiseerd

De samenwerking Porthos loopt tot 1-1-2020. Deze
prestatie wordt in 2019 gerealiseerd.

Doelstelling: In control

■ doorontwikkelen relatiebeheer en
contractmanagement

■ management en sturingsinformatie op orde Er zijn stappen genomen, maar vraagt zeker
nog verdere aandacht. Wordt meegenomen bij
de inrichting van een nieuwe toegang, nieuwe
contracten en het onderzoek naar de schaal waarop
de backoffice het beste kan worden georganiseerd.

Doelstelling: 1 gezin, 1 plan

■ regie voeren op samenhangend geheel van
ondersteuning en zorg voor onze inwoners

■ versterking samenwerking met Orionis en
ontwikkeling van geïntegreerde werkprocessen
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8. Jeugdhulp

Inkoop en beleid Jeugd Zeeuws

Prestatie Status Toelichting

■ bijdragen aan de uitwerking en realisering van de
businesscases specialistische jeugdhulp

■ bijdragen aan de omzetting van
huidige inkooppercelen jeugdhulp naar
cliëntondersteuningsprofielen (t.b.v. sturing op
maatschappelijke resultaten)

■ evaluatie en voortzetting Zeeuws pleegzorgbeleid

■ bijdrage leveren aan gezamenlijk thema’s zoals
Veilig Thuis, positionering Intervence, privacy,
monitoring resultaten

■ monitoring gemeentelijke kostenontwikkeling

■ afstemmen over ontwikkelingen gemeentelijke
toegangsfunctie en backoffice van Porthos

Beleid Jeugd Walcheren

Prestatie Status Toelichting

■ uitwerking plan van aanpak 18-/18+

■ vervolg dialoog met jeugdprofessionals en
initiëren kleine experimenten om bureaucratie te
verminderen

■ voortgaande afstemming passend onderwijs en
eerstelijnsvoorzieningen

■ entameren kansrijke preventieve experimenten Door noodzakelijke aandacht voor prestaties dialoog
met jeugdprofessionals en plan van aanpak 18-/18+
onderbelicht.

■ bewaken uitvoering toegang tot jeugdhulp Weinig voortgang door ontwikkeling en
besluitvorming rond toegang in combinatie met
complexiteit opdracht (2/3 van de toegang via
huisartsen en rechtelijke macht).

9. Speelvoorzieningen

Prestatie Status Toelichting

Onderhouden openbare speelvoorzieningen

stimuleren positieve bewonersinitiatieven ten
behoeve van buitenspelen
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10. Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en Veilig Thuis

Prestatie Status Toelichting

Doelstelling: Regiovisie en plan van aanpak van
de Zeeuwse gemeenten voor de centrumtaken van
Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en
Vrouwenopvang

■ Het opstellen van de regiovisie en de uitvoering
het plan van aanpak start in 2018 plaats. Periodiek
worden de resultaten van de aanpak en van de
proeftuinen gedeeld met de gemeenteraden en de
Wmo-adviesraden.

Doelstelling: Uitvoering van de centrumtaken voor
de Maatschappelijke Opvang, de Vrouwenopvang en
het Beschermd Wonen in 2018

■ De dagelijkse uitvoering, administratie, betaling en
beleidsvoorbereiding van de centrumtaken vindt
onveranderd via het CZW-bureau plaats. Deze
uitvoering vindt plaats binnen het beschikbare
budget van decentralisatiegeld én de eigen
bijdragen.

11. Gezondheidszorg

Prestatie Status Toelichting

■ Actualisatie van de nota gezondheidsbeleid
Walcheren

■ Monitoring van de wettelijke taken uit Wet
Publieke Gezondheid (Wpg) uitgevoerd door de
GGD Zeeland

■ Uitdragen gedachtegoed De Vitale Revolutie

■ Preventieve werkzaamheden stimuleren op
scholen, straat en horeca op het gebied van
geestelijke gezondheidszorg

■ Monitoring subsidieafspraken Indigo
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Programma 3 De Lerende Stad

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Onderwijshuisvesting

Prestatie Status Toelichting

Voldoende en adequate onderwijshuisvesting

Programma en overzicht huisvesting onderwijs

Uitwerking voorbereiding en realisatie nieuwbouw 2
scholen Souburg zuid

Voorbereiding loopt, maar start van de realisatie
schuift door naar 2019

Uitwerking voorbereiding en realisatie nieuwbouw
gymzaal Souburg zuid

Voorbereiding loopt, maar start van de realisatie
schuift door naar 2019

Uitwerking onderzoek brede school Scheldekwartier Uitwerking is doorgeschoven, mede vanwege
bestuurswisselingen bij de schoolbesturen en de
financiële onzekerheid door gestegen bouwkosten en
éénmalige verhoging VNG normkosten met 40%

Afstoten / herbestemmen vrijkomende
onderwijslocaties

Vanwege uitloop realisatie scholen Souburg zuid,
schuift dit door

2. Onderwijs

Onderwijsbeleid

Prestatie Status Toelichting

De gesprekken met de scholen in het basis- en
voortgezet onderwijs worden gevoerd

Implementatie van beleidsregels omtrent de
aansluiting tussen onderwijs en Porthos in het kader
van passend
onderwijs

De evaluatie Passend Onderwijs wordt momenteel
uitgevoerd. In het tweede kwartaal 2019 wordt de
eindrapportage aan het bestuur voorgelegd.

Verdere uitwerking van de nieuwe VSV-afspraken en
extra inzet op kwetsbare jongeren door RBL

Verdere implementatie van het Taalhuis Walcheren,
zoals gestart in 2016. Dit betekent verdere
implementatie en
uitbreiding van de activiteiten.

Faciliteren en ondersteunen van het project Campus
Zeeland met reeds lopende ontwikkelingen zoals
de Kenniswerf en de borging van het maritieme
onderwijs op de Boulevard
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Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Prestatie Status Toelichting

■ Het programma OAB 2017 in 2018 voortzetten.
Dit betekent een VVE-programma peuters,
Zomerschool, Schakelklassen en NT2-klas;

■ Opzetten van een evaluatiemodel t.b.v. de
Zomerschool. Doel hiervan is het in kaart
brengen of voldaan is aan de doelstelling van de
Zomerschool

■ Opzetten van een ander systeem van monitoren
ten behoeve van het VVE-beleid

■ Opstellen van een Beleidsplan OAB 2019-2022

■ Pilot Weekendschool voor leerlingen van groep 7
en 8 van obs De Ravenstein

3. Kind en peuteropvang

Prestatie Status Toelichting

■ Zorgdragen voor voldoende peuteropvang

■ De subsidie afstemmen op het aantal
opvangplaatsen t.b.v. peuters waarvan de ouders
niet voor een kinderopvangtoeslag in aanmerking
komen

■ Het houden van een accuraat toezicht op de
kwaliteit van de kinderopvang en daarbij, in geval
nodig, handhavend optreden.
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Programma 4 Ruimtelijk Ontwikkelen

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Stedebouwkundige plannen

Prestatie Status Toelichting

Bouwplanontwikkeling HZ aan de boulevard HZ heeft lange termijn plannen uitgesteld. Voor
invulling korte termijn lopen nog onderzoeken
binnen de HZ.

Bouwplanontwikkeling Hotel Britannia-Bld Evertsen
244

Westduin/Nollebos - streefbeeld opstellen en
herontwikkeling van 2 bedrijven binnen aangewezen
zoeklocaties

Zeeuwse Kustvisie - instemmen met doorvertaling
beleid in gemeentelijke plannen

2. Bestemmingsplannen

Prestatie Status Toelichting

Bestemmingsplan Vlissingen-Oost

Implementatieplan Omgevingswet (van
bestemmingsplan naar omgevingsplan)

Bestemmingsplannen/
projectomgevingsvergunningen ter facilitering van
diverse initiatieven

.

Partiële herziening Kenniswerf West - Kanaalzone

Scheldekwartier:

■ Bestemmingsplan Ketelmakerij

■ Projectomgevingsvergunning Kop van het Dok

■ Projectomgevingsvergunning Broederband (hoek
Singel/Van Dishoeckstraat)

■ Bestemmingsplan Toren Het betreft bestemmingsplan Timmerplein. De
locatie van de toren is aangepast om de bouw van
de toren onafhankelijk te maken van de planning
aanleg Koningsweg. Dit heeft tot vertraging geleid.
Verwachting start procedure begin 2019.

■ Bestemmingsplan Scheldewijk (deelgebied noord) Vertraging opgelopen door mlieuproblematiek geluid
en bodem binnen het plangebied. Ter voorkoming
van vertraging afzonderlijke plannen zal een
projectafwijkingsprocedure gestart worden voor
De Vesting en de omliggende infrastructuur . Start
procedure De Vesting en infrastructuur verwacht
eind 2018/begin 2019.

■ Aanvullende planologische procedure
Timmerfabriek (indien nodig)

Vertraging in verband met inpassing monumentale
waarden in het herbestemmingsplan. Verwachting
start procedure eind 2018/begin 2019.
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3. Stadsvernieuwing

Prestatie Status Toelichting

Samenwerkingsovereenkomst Middengebied -
Ravesteijnplein

Uitwerking openbaar gebied President Rooseveltlaan
en omgeving, V. Quakkelaarstraat, Middengebied en
Bossenburgh en bouw woningen

4. Bouwgrondexploitatie

Prestatie Status Toelichting

Conform de Nota Grondbeleid 2013 worden de
grondexploitaties 2 keer per jaar geactualiseerd en ter
besluitvorming aan de raad voorgelegd.

5. Grondexploitaties majeure projecten

Prestatie Status Toelichting

Marienierskazerne Gemeentelijke deelprojecten liggen op schema. De
bouw van de kazerne is door het Rijk nog tijdelijk
uitgesteld.

Kenniswerf

■ Conform de Nota Grondbeleid 2013 worden de
grondexploitaties 2 keer per jaar geactualiseerd en
ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Scheldekwartier

■ Conform de Nota Grondbeleid 2013 worden de
grondexploitaties 2 keer per jaar geactualiseerd en
ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Buitenhaven / Marinierskazerne

■ Aanleg infrastructuur in plangebied Souburg II

■ Verplaatsing naturistencamping
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Programma 5 Wonen in Diversiteit

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Overige maatregelen volkshuisvesting

Prestatie Status Toelichting

Overeenstemming over bijdrage van corporaties aan
de volkshuisvestelijke opgaven zoals verwoordt in
de prestatieafspraken, in de vorm van goedgekeurde
biedingen.

Uitvoering geven aan de taakstelling huisvesting
statushouders

Faciliteren Collectief Opdrachtgeverschap (CPO)
initiatieven - oplevering CPO Paauwenburg

Aanbod Particulier Opdrachtgeverschap (PO) kavels

Vaststellen van stedenbouwkundige plannen bij
herstructureringslocaties

Verlenen van omgevingsvergunningen

2. Woningverbetering ouderenhuisvesting

Prestatie Status Toelichting

Bijdragen aan het verminderen de onrendabele
top bij projecten met kwaliteitsverbetering t.b.v.
ouderenhuisvesting

Samenwerkingsovereenkomst de DO voor de
ontwikkeling van het woon-zorgcomplex aan het
Oranjeplein

Besluit over de herontwikkeling van Scheldehof

3. Vergunningverlening

Prestatie Status Toelichting

Voldoen aan eenduidige kwaliteitscriteria voor
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
op grond van actueel uitvoeringsprogramma, en
vigerende wet- en regelgeving
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Programma 6 Bruikbaarheid Openbare Ruimte

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

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

2. Openbaar groen

Prestatie Status Toelichting

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

Omvormen plantvakken om efficiënter te kunnen
beheren

Werken met accentlocaties en beeldkwaliteit voor
groen

Herijking en de uitwerking van de
hoofdgroenstructuur, zoals neergelegd in
de vastgestelde nota “Groene stad aan de
Westerscheldemond“.

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

Beleidsplan Milieustraat van de toekomst Bij diverse gemeenten in Zeeland vindt een pilot
plaats naar bron -en nascheiding. Aan de hand van
de resultaten kan besluitvorming plaatsvinden en een
nieuw mileubeleidsplan worden opgesteld.

4. Inzameling huisafval

Prestatie Status Toelichting

Evaluatie beleid grofvuil De evaluatie wordt in het tweede kwartaal 2019
aangeleverd. Voorzichtige eerste conclusie is dat het
aantal bijplaatsingen (achterlaten van grof vuil bij
inzamelpunten) nagenoeg gelijk is gebleven. M.a.w.
het verhogen van de kosten voor het inzamelen heeft
niet tot een opvallende toename van bijplaatsingen
geleid. In hoeverre grof vuil wordt afgestort op
de ondergrondse containers moet uit de evaluatie
blijken.

Bewustzijn vergroten dat afvalscheiding een kwestie
is van "Gewoon Doen".
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Prestatie Status Toelichting

Communicatie over afvalscheiden en hoe dat moet

Voortzetting van de wijkgebonden pilots

Voortzetting plaatsting ondergrondse containers

5. Inzameling bedrijfsafval

Prestatie Status Toelichting

Voorstel hoe om te gaan met bedrijfsafval

6. Riolering en Stedelijk waterbeheer

Prestatie Status Toelichting

Uitvoeren verbreed Gemeentelijk Rioloeringsplan
2018-2022

De uitvoering van het Waterplan als onderdeel van
het verbreed GRP

Ontwikkeling afvalwaterketen (SAZ+) in
samenwerking met Zeeuwse gemeenten, Waterschap,
Provincie en Evides

Voorzien in voldoende oppervlaktewater met
een waterbergende funcite in het kader van
klimaatadaptantie

7. Milieubeleid

Prestatie Status Toelichting

Milieubeleid: uitvoering geven aan het
uitvoeringsprogramma en integraal opgenomen in de
beleidsterreinen

Geluid: verantwoording projectgebonden woningen

8. Evenementenuitvoering

Prestatie Status Toelichting

Vergunnen en faciliteren van evenementen op grond
van een nieuw evenementenbeleid

9. Bodemonderzoek en -sanering

Prestatie Status Toelichting

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

Uitvoering werkzaamheden als vervolg op resultaten
pilot Scheldekwartier
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Prestatie Status Toelichting

Vervolg grondwatersanering vml. gasfabriek aan de
Wijnbergsekade

Initiatief ligt in handen van de RUD

10. 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

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

11. Begraafplaats

Prestatie Status Toelichting

Verzorgde en onderhouden begraafplaatsen volgens
vastgesteld kwaliteitsniveau

Als gevolg van problemen met de externe
groenvoorziener is er achterstand ontstaan op het
onderhoud. Momenteel loopt er een inhaalslag.

Tariefswijziging en efficiency/kostenreductie om te
komen tot kostendekkend tarief

Tariefswijziging is gerealiseerd. De landelijke tendens
van een terugloop in het aantal begrafenissen ten
gunste van cremeren bemoeilijkt het toegroeien naar
een kostendekkend tarief.

Start cyclisch ruimen De informatiecyclus heeft geen problemen
opgeleverd. De ruiming van de grafbedekking loopt.

12. Havens en kades

Prestatie Status Toelichting

Uitvoeren van de maatregelen welke in het
havenbeheerplan zijn genoemd.

Er is nog geen goedkeuring van de art. 12 inspecteur
op dit beheerplan en (dus) ook nog geen geld om de
noodzakelijke maatregelen uit te voeren.
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Programma 7 Veiligheid

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Brandweer en rampenbestrijding

Prestatie Status Toelichting

Uitvoeren beheer brandkranen en brandweerkazernes

Uitvoering taken rampenbestrijding en
crisisbeheersing (AOV piket en bevolkingszorg)

Monitoren plannen van aanpak "Emergo" en
"Maatwerk in brandweerzorg"

2. Openbare orde en veiligheid

Integrale Sociale Veiligheid en leefbaarheid

Prestatie Status Toelichting

Uitvoering Uitvoeringsprogramma 2018

Uitvoering plannen van aanpak Scheldebuurt

Uitwerken Top X aanpak/aanpak huisjesmelkers
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Programma 8 Bereikbaarheid

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Wegen straten en pleinen

Prestatie Status Toelichting

Efficiënt en effectief onderhoud van de wegen
door middel van integrale projectmatige aanpak
in samenhang met onderhoud van de overige
kapitaalgoederen.

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.

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

STimuleren acties bewoners op het gebied van
(zwerf)afval

3. Gladheidsbestrijding

Prestatie Status Toelichting

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

Handhaven onderverdeling in prioritering van
strooiroutes

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

Preventief strooien

Continueren uitdelen strooizout bij (semi) openbare
gebouwen of gebouwen bestemd voor algemeen nut
(bijv. gezondheidscentra)
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4. Openbare verlichting

Prestatie Status Toelichting

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

Nieuw contract: sneller reageren op meldingen
kapotte verlichting

Realiseren bezuiniging – door tijdige vervangingen
en gebruik led-verlichting

Waar mogelijk toepassen van energiezuinige,
innovatieve verlichting

Actualiseren van het huidige beleidsplan Door gebrek aan capaciteit en het uitblijven van
goedkeuring op het huidige beleidsplan is dit
nog niet gebeurd. Na goedkeuring door de art.
12 inspecteur zal het huidige beleidsplan worden
geactualiseerd.

5. Gronddepot

Prestatie Status Toelichting

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

6. Beluifelingen

Prestatie Status Toelichting

Planmatig onderhoud op C-niveau.

7. Verkeersmaatregelen

Prestatie Status Toelichting

Uitvoering Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan
2012 - 2020

Uitvoering van het Verkeerscirculatieplan Binnenstad
2013-2017

Onderzoek en monitoring doorstroming verkeer
Sloeweg/Sloebrug; daarnaast continuering
bloktijdenregeling

Raamwerk herinrichtingen Binnenstad Gekoppeld aan het project Aagje Dekenstraat (zie
ook programma 10 economische ontwikkeling):
opgeschort naar 2019.

Implementatie verkeerscirculatie "Toegangsroute
Binnenstad" en ontwerpfase openbare ruimte en
infrastructuur (VCP: Aagje Dekenstraat - Coosje
Buskenstraat) (afgestemd op benodigde investeringen
in de binnenstad)

Start project herinrichting is opgeschort naar 2019.

Versterken regionale en provinciale samenwerking bij
vraagstukken op het gebied van verkeer, vervoer en
mobiliteit

Voorbereiding herinrichting Prins Hendrikweg /
Oude Veerhavenweg in 2020 (tvb. uitvoering in 2021
en 2022, zie investeringsplanning)
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8. Parkeren

Prestaties

Vaststellen Parkeerbeleidsplan Vlissingen 2017-2022

Start implementatie parkeermaatregelen conform
uitvoeringsprogramma parkerbeleid

Vertraging door standpunt art. 12 inspecteur
over de investeringsvraag voor de implementatie
parkeermaatregelen.

Opstellen Nota parkeernormen Vlissingen 2018-2022

Actualisatie parkeerverwijssysteem

Starten met seizoensgebonden parkeercontrle
(flexibele schil)

9. Binnenhavens

Prestatie Status Toelichting

Efficiënte indeling ligplaatsen binnenhaven, inclusief
inkomsten van het gemeentelijk havendeel

verdere uitvoering gegeven aan herindeling en
verhuur water.

Marktconforme en kostendekkende havenliggelden In het kader van uitvoering geven aan de Visie
Binnenhavens is de inzet vooral gericht op het
(marktconform) verhuren van kades en water en
minder op het (marktconform en kostendekkend)
verlenen van ligplaatsvergunningen. Het totaal
aan havenliggelden loopt hierdoor terug maar de
inkomsten uit verhuur nemen toe.

Voldoen aan het kwaliteitsbeeld Bij herindeling en verhuur wordt
kwaliteitsverbetering gerealiseerd.

Initiëren en stimuleren van haven - gerelateerde
activiteiten

Beheers- en onderhoudskosten worden meegenomen
in visieontwikkeling havens/kenniswerf

Kosten in beeld gebracht in havenbeheerplan.
Bij bedrijfsvestiging en /of verhuur kade en water
worden kosten verwerkt in afspraken.

10. Waterpartijen

Prestatie Status Toelichting

Uitvoering geven aan de BOB overeenkomst met het
waterschap voor een duurzaam waterbeheer.
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Programma 9 De Culturele Stad

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Bibliotheek

Prestatie Status Toelichting

Leveren van bibliothecaire diensten door ZB
Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

2. Kunst en Cultuur

Prestatie Status Toelichting

Plaatsvinden van drie grote festivals in de stad:
Bevrijdingsfestival, Filmfestival en Onderstroom

Vernieuwende culturele activiteiten in het kader van
het aanjaagfonds

Uitwerking stedelijk cultureel profiel (Vlissingen/
Middelburg)

De uitwerking bevindt zich in de overlegfase tussen
beide gemeenten.

Verdere invulling van het regionaal
cultuurarrangement (Walcheren)

Bevindt zich in overlegfase.

Samenstellen en uitwerken van de agenda voor
thema cultuur in kader van Z-4

met KEW zal overleg worden gevoerd over
de continuëring en het vorm geven van een
"makelfunctie" tussen onderwijs als vragnde
partij en kunstbedrijven als aanbiedende partij
om cultuurparticipatie te stiumuleren. Hierbij
zal Vlissingen de rijkssubsidie brede impuls
combifuncites inzetten.

Bevindt zich nog in de overlegfase

3. Oudheidkunde en Museum

Prestatie Status Toelichting

Hte instandhouden van het MuZEEum

UItvoeren van de strategische visie

Het op een sobere en doelmatige wijze onderhouden
van de gemeentelijke (museale) collectie

Het vaststellen van een ambitieniveau van het
gemeentelijk archief en het aanpassen van het archief
aan het vastgestelde ambitieniveau

4. Recreatie

Prestatie Status Toelichting

In het kader van herijking gemeentelijk
subsidiebeleid worden de meeste subsidies
afgebouwd.
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5. Kermis

Prestatie Status Toelichting

Organiseren van de kermis in 2018 (familiekermis)

6. Accommodaties

Prestatie Status Toelichting

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 de accomodaties optimaliseren

Onderhoud aan accomodaties uitvoeren aan de hand
van het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan

Na vaststelling programmabegroting 2019 en in
samenhang met afronding Art-12 proces wordt
o.b.v. projectplan "revitalisering gemeentelijk
accommdatiebezit" onderhoudswerkaamheden
uitgevoerd.

Onderzoek voortzetten naar mogelijke samenwerking
binnen Walcheren

7. Lokale omroep

Prestatie Status Toelichting

Aanbod van een publieke locale omroep door
Walcheren FM

8. Archeologie

Prestatie Status Toelichting

Advisering bij planontwikkeling (bijv. Claverveld,
Scheldekwartier, Marinierskazerne).

Regievoering over grotere onderzoeksprojecten (bijv.
Claverveld, Scheldekwartier, Marinierskazerne).

Uitvoering van kleinschalig onderzoek (bijv.
Lammerenburgweg, Kempenaerstraat, cieviel
technische weken in de binnenstad)

Organisatie van vertaalslagen van resultaten van
onderzoeken naar het grote publiek door lezingen,
persberichten en ook publieksboeken.

9. Monumenten

Prestatie Status Toelichting

Opstellen van plan van aanpak voor implementatie
van de Erfgoedwet 2016

In kader van noodzakelijke prioriteitsstelling
doorgeschoven naar 2019
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Programma 10 Toerisme en Economie

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Straatmarkt

Prestatie Status Toelichting

Kostendekkend maken van de markt

2. Economische ontwikkeling

Prestatie Status Toelichting

Actieplan acquisitie, citymarketing en relatiebeheer Er is gekozen om dit plan pas op te gaan stellen,
nadat de Strategische Visie van de gemeente is
opgesteld.

Uitbouwen ondernemersloket

Meten = weten (economische data)

Beknopte binnenstadsvisie en actieplan opstellen en
uitvoeren

Evalueren maritieme nota en bepalen speerpunten
komende jaren

Volgt ofwel in vierde kwartaal 2018 ofwel in 2019.

Structureel overleg met partijen in binnenstad, op
bedrijventerreinen en in toerisme

Keurmerk Veilig Ondernemen uitvoeren
(bedrijventerreinen en binnenstad)

Deelnemen aan bestuursvergaderingen (Dagelijks
Bestuur en Algemeen Bestuur GR Zeeland
Seaports) en aan Algemene VERgaderingen van
Aandeelhouders (NV Zeeland Seaports, NV PZEM en
NV Economische Impuls Zeeland)

Deelnemen in economische relevante netwerken

Faciliteren van ondernemers, onderwijs en
overheden platform offshore wind

Verkoop van bedrijfsgrond met bijhorende
facilitering (infra, bestemmingsplan, vergunningen,
etc.)

(Voorbereiding) Herinrichting Aagje Deken - Coosje
Buskenstraat

De voorbereiding van de herinrichting wordt in het
4e kwartaal opgepakt. Uitvoering zal plaatsvinden in
2019.

Start voorbereiding herinrichting Kop van de
Walstraat

De geplande investeringen waaronder die in de
binnenstad zijn voorgelegd aan de inspecteur en
medio juni van dit jaar goedgekeurd. Het project
Walstraat Noord (kop van de Walstraat) en de
Lange Zelke zijn in dit traject samengevoegd tot
één projectgebied. De uitvoering zal (ook conform
huidige begroting) medio 2019 worden voorbereid en
opgestart.
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3. Bevordering toerisme

Prestatie Status Toelichting

Transitie toeristische informatievoorziening en
toeristische promotie 2018-2020

Afstemming toeristisch beleid met andere
beleidsvelden (binnenstad, promotie, imago)

Camperbeleid Dit wordt meegenomen in de te actualiseren
Toeristische Visie.

4. Transacties onroerende goederen

Prestatie Status Toelichting

Doen van de benodigde grondaankopen om een
aantal belangrijke economische ontwikkelingen
mogelijk te maken (binnen de bestaande
grondexploitaties). Hierbij zal de Raad actief worden
betrokken.

5. Stranden

Prestatie Status Toelichting

Behouden Blauwe Vlag

Veiligheidsniveau handhaven
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Programma 11 Bestuur

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Stragische visie

Prestatie Status Toelichting

Strategische visie Het plan van aanpak wordt nog opgesteld in 2018.
Uitvoering vindt plaats vanaf 2019.

Overdrachtsdocument vanuit college

2. Bestuursondersteuning

Prestatie Status Toelichting

Coördineren/voorbereiden van de (vergader)stukken
van de bestuursorganen

Verder implementeren van de communicatieleidraad
2016-2018 en het werken aan een communicatieve
organisatie

Onderzoek Blauw Geruite Kiel

Onderzoek toepasbaarheid mediamonitor

3. Bestuurlijke samenwerking

Prestatie Status Toelichting

Deelname aan regiofonds om de economische
structuur te versterken.

Deelname aan het onderzoek spiegeling openbaar
bestuur.

Continuering stedenband met Ambon

4. Publiekszaken

Prestatie Status Toelichting

Digitalisering van producten en diensten conform de
Digitale agenda 2020.

Start van de mogelijkheid digitale aangifte. Digitalisering voornemen huwelijk en aangiste
overlijden vertraagd i.v.m. aanbesteding
burgerzakensysteem.

Start van de mogelijkheid vanuit de gemeente
via Berichtenbox van MijnOverheid berichten te
ontvangen.

Ondernemers en gemeente kunnen inloggen met E-
herkenning.

Voorbereiding loopt en deze mogelijkheid zal in 2019
worden gerealiseerd.

Elektronische ontvangst en verwerking van fakturen
binnen gemeentelijke organisatie
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5. Verkiezingen

Prestatie Status Toelichting

Organisatie verkiezingen in overeenstemming met
wet- en regelgeving

6. Gemeenteraad

Prestatie Status Toelichting

Introductieprogramma nieuwe college- en raadsleden

VIP project minimaal 3 keer organiseren In verband met de nieuwe privacywetgeving beraadt
de raad zich over een niewe aanmeldingsprocedure
voor het VIP project

7. Bestuursondersteuning Gemeenteraad

Prestatie Status Toelichting

Optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden
van informatievoorziening op de iPad voor zowel
raadsleden als publiek.

8. Burgerraadpleging

Prestatie Status Toelichting

Evalueren pilots Paauwenburg en Bossenburgh.

Afhankelijk van het resultaat van de pilots, deze
werkwijze verbreden naar één of meer wijken en/of
buurten.

Besluitvorming hierover is uitgesteld door nieuwe
coalitievorming., besluitvorming is voorzien in het
laaste kwartaal

Invoeren en opzetten van een digitaal
burgerraadplegingsplatform.
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Algemene toelichting
In onderstaande overzichten zijn niet meegenomen:
College B&W, Gemeenteraad en Stagiaires.

Personeelsformatie
Dit overzicht geeft het aantal personeelsleden op rapportagedatum en de mutaties t.o.v de vorige
rapportagedatum.

bedragen in € 1.000
per

31-03-2018
per

31-05-2018 (30-09-2018) (31-12-2018)
totaal
2018

Aantal personeelsleden: 313 312 315

Aantal fte begin periode 275,04 279,90 279,52

Instroom in fte (incl. deeltijd) 8,73 3,55 7,99

Uitstroom in fte (incl. deeltijd) -3,87 -3,93 -5,97

Aantal fte einde periode 279,90 279,52 281,54

Ziekteverzuim % kwartaal 5,73% 6,11% 5,06%

Ziekteverzuim % jaar voortschrijdend 5,43% 5,55% 5,38%

Ziekteverzuim percentage voortschrijdend: Het voortschrijdend jaar is een periode van 4 opeenvolgende
kwartalen.
In elk volgend ‘jaar’ vervalt het eerste kwartaal en wordt een nieuw, vergelijkbaar kwartaal aan de overige
drie kwartalen toegevoegd.
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Vacaturegelden
Hieronder een overzicht van de vacature gelden waarbij inzicht wordt gegeven in de vacaturegelden welke
waren opgenomen in de primaire begroting (A) en de mutaties voor het jaar 2018 (B) op het moment van
rapportagedatum.

Het saldo beschikbare vacatureruimte (C) geeft de nog beschikbare vacaturegelden voor 2018 aan, nadat alle
verplichtingen en voornemens al zijn verwerkt. Het betreft dus het bedrag dat met het huidige beeld aan
het eind van het jaar nog over zal zijn.

bedragen in € 1.000
t/m 1e

kw 2018
t/m mei

2018
t/m 3e

kw 2018

Stand t/m geëxtrapoleerd voor geheel
2018

A Stand vacatureruimte (primaire
begroting)

3.088 3.088 3.088

B Mutaties vacature ruimte -857 -1.395 -2.963

C Restant beschikbare vacature ruimte 2.231 1.693 125

Loonsom
Dit betreft de werkelijk uitbetaalde lonen (D) tot en met rapportagedatum vergeleken met de begrote
loonsom (E) (= jaarlast over 2018 gelijkelijk verdeeld over 4 kwartalen). Hetgeen resteert (F) is het
opgebouwde I(ndividueel) K(euze) B(udget) wat in de resterende loop van het jaar verloond gaat worden.

Inhuur
De kosten voor de inhuur binnen de gemeente komen terug in de algemene begroting, de grondexploitaties
en de investeringen. De dekking voor de inhuur betreft dus ook enerzijds toegewezen posten in de
algemene begroting, de grondexploitaties, de investeringen en projectgelden, en anderzijds inzet van (vrije)
formatieruimte.

In het overzicht betreft de betaalde inhuur (G) de betaalde facturen inzake inhuur tot en met betreffende
rapportagedatum. Hierbij moet er rekening mee gehouden worden, dat de 2e kwartaalrapportage de
inhuurkosten weergeeft over de eerste 5 maanden i.p.v. 6 maanden. Dit geeft in de vergelijking een wat
vertekend beeld. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat er sprake was en is van een relatief groot aantal
vacatures. In de huidige arbeidsmarkt is het niet altijd eenvoudig gebleken snel goede medewerkers te
vinden. Veel taken kunnen niet (lang) uitgesteld worden. Dan moet worden ingehuurd. Omdat inhuur
duurder is dan een vaste medewerker, kan dan soms binnen het beschikbare budget minder uren inzet
worden betaald. Het streven is dus op vaste formatieplekken ook zo snel mogelijk goed vast personeel te
plaatsen.

bedragen in € 1.000
t/m 1e

kw 2018 t/m mei 2018
t/m 3e

kw 2018

D Loonsom: werkelijk verloond 4.414 7.637 13.789

E Loonsom: prognose t/m sept (incl.
wijzigingen)

4.888 8.050 14.753

F Nog af te rekenen IKB 474 413 964

G Betaalde inhuur personeel (excl.
Orionis)

425 808 1.931
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3e kwartaal 2018 2018 2019 2020 2021

(X € 1.000) Taak-
stelling

Bezuiniging Restant Taak-
stelling

Bezuini-
ging

Restant Taak-
stelling

Bezuini-
ging

Restant Taak-
stelling

Bezuini-
ging

Restant

t/m
2017

in 2018

Programma 2

Bezuiniging Sport -1.520 1.348 172 - -1.520 1.174 -346 -1.520 1.001 -519 -1.520 827 -693

-1.520 1.348 172 - -1.520 1.174 -346 -1.520 1.001 -519 -1.520 827 -693

Programma 9

Bezuiniging Culturele stad -2.100 1.892 208 - -2.800 2.752 -48 -2.800 2.752 -48 -2.800 2.752 -48

-2.100 1.892 208 - -2.800 2.752 -48 -2.800 2.752 -48 -2.800 2.752 -48

Programma 10

Stranden -97 - 97 - -97 - -97 -97 - -97 -97 - -97

-97 - 97 - -97 - -97 -97 - -97 -97 - -97

Programma 11

Bestuur -25 15 -10 -25 15 -10 -25 15 -10 -25 15 -10

Motie organisatiekosten -1.800 1.706 22 -72 -1.800 1.742 -58 -1.800 1.255 -545 -1.800 1.255 -545

-1.825 1.721 22 -82 -1.825 1.757 -68 -1.825 1.270 -555 -1.825 1.270 -555

Totaal taakstelling bezuiniging -5.542 4.961 499 -82 -6.242 5.683 -559 -6.242 5.023 -1.219 -6.242 4.849 -1.393

Gerealiseerde bezuinigingen t/m 3e kwartaal 2018

Bezuinigingen Sport

In 2017 is besloten tot een gefaseerde realisatie van de bezuinigen op sport met uitvoering van het NEWAE rapport. Daarnaast is besloten om de bezuiniging
breder te trekken dan sport alleen maar ook de accommocaties hierin te betrekken. De gerealiseerde bezuiniging in 2018 van € 172.000 is incidenteel en betreft de
verkoopresultatenop de panden Van Doornlaan en Gerbrandystraat.
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Bezuinigingen Culturele Stad

De gerealiseerde bezuiniging op cultuur van € 193.000 betreft de besparing op muziekonderwijs vanwege uittreden met ingang van 2018 uit de GR Zeeuwse
Muziekschool. Meerjarig is hierdoor een besparing van € 257.000 gerealiseerd

In het derde kwartaal is de bezuiniging op het archief als niet gerealieerd afgeboekt.

Bezuiniging Stranden

Zie hiervoor paragraaf 2.1

Bezuinigingen Motie Organisatiekosten

In het 2e kwartaal 2018 is op de motie organisatiekosten een bezuiniging gerealiseerd van € 48.000 vanwege de personele besparing op DIV onder andere door
urenvermindering.

In het 3e kwartaal 2018 is voor een bedrag van € 22.000 gecorrigeerd op de bezuiniging Publieksbalie op afspraak/vrijdagmiddag dicht vanwege het niet kunnen
realiseren.
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