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Hierbij bieden wij u de 2e kwartaalrapportage 2017 aan. Het doel van deze rapportage is om inzicht te
geven in de volgende onderdelen:

■ Hoofdstuk 2: Financiële resultaat
Hierbij worden de materiële financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2016 toegelicht.

■ Hoofdstuk 3: Reserves en voorzieningen
De mutaties over het tweede kwartaal 2017 worden hierin toegelicht.

■ Hoofdstuk 4: Voortgang prestaties
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 5: personeelsoverzicht
■ Hoofdstuk 6: bezuinigingsmonitor / motie organisatiekosten

In dit hoofdstuk staat de voortgang van de bezuinigingsmonitor en de uitvoering van de motie
organisatiekosten.

■ Hoofdstuk 7 en 8: grondexploitaties
In dit hoofdstuk staat de afwijkingenrapportage van de grondexploitaties
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In dit hoofdstuk worden inzicht gegeven in de materiële financiële mutaties (meevallers en tegenvallers)
per programma ten opzichte van de Programmabegroting 2017. Hierbij wordt, op basis van de werkelijke
uitgaven over de periode 1 april tot en met 30 juni 2017 een prognose gemaakt van het financiële resultaat
over geheel 2017.

Als uitgangspunt is gehanteerd dat tegenvallers worden meegenomen zodra deze blijken en meevallers
zodra deze gerealiseerd zijn.

De begrotingswijziging naar aanleiding van deze mutaties wordt als bijlage bij het raadsvoorstel gevoegd.

Het resultaat van de 2e kwartaalrapportage 2017 is op hoofdlijnen als volgt opgebouwd:

Omschrijving Progr. 2017 2018 2019 2020 I / S *

bedragen x € 1.000

Voordelen

1 Algemene uitkering AD 449 987 1.334 1.250 I

2 Onderwijshuisvesting 3 1.011 81 641 261 I

3 Vismijn 10 64 I

Totaal voordelen 1.524 1.068 1.975 1.511

Nadelen

4 Omgevingswet 4 151 I

5 Milieustraat 6 35 31 31 31 S

6 Huisaansluitingen 6 55 55 55 55 S

7 Onderzoek cluster infra 8 29 I

8 Strand 10 21 I

9 Diversen 1 I

Totaal nadelen 292 86 86 86

TOTAAL 1.232 982 1.889 1.425

Toelichting meevallers / tegenvallers:

1. Algemene uitkering
De accressen 2017 en volgende jaren zijn hoger ten opzichte van de septembercirculaire 2016. Dit is
vooral het effect van hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting alsmede een compensatie
voor gestegen pensioenpremies ABP. Daarnaast vindt er een positieve afrekening plaats over het accres
van 2016. Voor de gemeente Vlissingen betekent dit een positief effect van € 449.000 in 2017 oplopend
naar € 1.250.000 in 2020.

2. Onderwijshuisvesting
Op 23 februari heeft uw raad ingestemd met de nieuwbouw van de scholen Tweemaster/Kameleon en de
Burcht-Rietheim. Dit besluit is genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.
De artikel 12 inspecteur is akkoord met de nieuwbouw en heeft daar enkele voorwaarden aan
verbonden. Eén van deze voorwaarden is om het verschil tussen de stelpost scholen Souburug Zuid in
het IHP ten opzichte van de verwachte kapitaallasten op basis van het beschikbaar gestelde krediet van
€ 6,6 miljoen structureel vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat. Deze voorwaarde
wordt in deze kwartaalrapportage ingevuld.

3. Vismijn
De gemeente Vlissingen is voor 65% aandeelhouder van de Holding Zeeuwse Visveilingen B.V. Over het
jaar 2016 ontvangt de gemeente hiervan een dividenduitkering van € 63.862. Dit bedrag wordt als een
incidenteel voordeel in deze kwartaalrapportage meegenomen.

4. Omgevingswet
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Naar verwachting zal op 1 juli 2019 de Omgevingswet in werking treden. Deze omvangrijke
stelselherziening van het omgevingsrecht vergt een organisatiebrede aanpassing van de gemeentelijke
organisatie. Ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet is een projectvoorstel
opgesteld. 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.
In de programmabegroting 2017-2021 zijn de geschatte kosten voor out of pocket kosten opgenomen
voor de implementatie van de Omgevingswet binnen onze gemeente voor de komende 4 jaar. Deze
inschatting bevat nadrukkelijk niet de extra inzet van uren (bijvoorbeeld van een projectleider,
projectondersteuning en/of werkgroepen). In het door het college vastgestelde projectvoorstel wordt
als eerste actiepunt aangegeven dat er een projectleider en projectondersteuner moeten worden
aangesteld die het traject van de implementatie van de Omgevingswet zullen begeleiden. Op basis van
een eerste grove inschatting is voor 2017 € 525.000 opgenomen en voor 2018 € 405.000 (opgenomen
in de Kadernota 2018). Voor de jaren 2019 en verder is het nog niet mogelijk een goede inschatting
te geven; hiervoor zijn voorlopig de kosten voor de projectleiding van € 112.000 opgenomen in de
Kadernota 2018. Bijstelling van het budget van € 525.000 is noodzakelijk in verband met vertraging in
de besluitvorming waardoor de werving en selectie van projectleiding, en daarmee de start uitvoering
projectplan, vertraagd is. Daarna is het een taak van de projectleider om de resterende benodigde
capaciteit te organiseren. Op basis van de huidige voortgang is de verwachting dat de eerste grove
schatting van € 525.000 aan personele kosten voor 2017 moet worden bijgesteld naar € 150.500 voor
2017. Wel is de verwachting dat de niet benutte capaciteit in 2017 moet worden ingezet in 2018. Een
verdere bijstelling van het budget 'omgevingswet personele kosten' vindt plaats bij het opstellen van de
Programmabegroting 2018.

5. Milieustraat
Het nadeel op deze kostenplaats heeft betrekking op begrotingswijzigingen van de O.L.A.Z. in 2017.
De gemeenteraad heeft hier op 1 juni 2017 mee ingestemd. De verhoging van deze bijdrage heeft
betrekking op de ondersteuning van derden voor de uitvoering diverse aanbestedingsprocedures en op
de stijging van de exploitatiekosten op de milieustraten.

6. Huisaansluitingen
In de begroting zijn de kosten voor de huisaansluitingen niet geraamd. Tegenover deze kosten staan
ook inkomsten, deze zijn wel geraamd. In 2016 zijn deze kosten al opgenomen in de begroting in de 3e
kwartaalrapportage, dit is éénmalig geraamd. Vanaf 2017 worden deze kosten structureel meegenomen.
De kosten en opbrengsten worden opgenomen in het tarief van de rioolheffing.

7. Onderzoek cluster infra
In het artikel 12 rapport over 2016 zijn door de artikel 12 inspecteurs de verschillende clusters
beoordeeld. Zij constateren een fors structureel hoger uitgavenniveau ten opzichte van het
gemeentefonds op het cluster Infrastructuur en Gebiedsontwikkeling. Hierdoor is het van belang dat
verder bekeken wordt of meer bezuinigingen mogelijk zijn, dit eventueel via een externe beoordeling.
In overleg met de artikel 12 inspecteur zijn onderzoeksvragen geformuleerd met als doel om te
beoordelen of de gemeente Vlissingen de huidige fysieke infrastructuur tegen lagere kosten kan
onderhouden. Tevens wordt beoordeeld of de fysieke infrastrctuur aangepast of verminderd kan
worden (areaalverkleining). De kosten voor het onderzoek en externe ondersteuning van begeleidende
ambtenaren worden vanuit artikel 12 gefinancierd. Deze kosten worden meegenomen in het
geaccepteerde begrotingstekort 2017, welke door de artikel 12 inspecteur worden vergoed.

8. Strand
Op het product Strand staat nog steeds een taakstelling van € 97.000. Om dit te kunnen realiseren
zijn de exploitatielasten verlaagd met € 149.370. Ook heeft het college van B&W 2 mei besloten
om de bewakingsuren te verminderen, deze kosten zijn ook verlaagd met € 50.980. Hier tegenover
staat dat de inkomsten voor een bedrag van € 170.870 van de strandpaviljoens en strandhuisjes niet
meer bij de gemeente binnenkomen maar naar het Waterschap gaan. De kosten voor beheer van het
Badstrand komen ten laste van de gemeente Vlissingen, hiervoor is € 50.000 extra bijgeraamd. De
kosten van de uren van de vaste medewerkers drukken ook nog steeds op dit product (€ 109.830).
Om de taakstelling daadwerkelijk te kunnen realiseren dienen er nog meer stappen gezet te worden.
Daarover zijn we in overleg met de gemeente Veere en Stichting Strandexploitatie gemeente Veere (SSV).
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Zoals al eerder aangegeven in de raadsinformatie brief van 17-1-2017 volgen er in het najaar van 2017
nadere voorstellen hierover.

Begrotingssaldo
Tot en met de 1e kwartaalrapportage 2017 werd het resultaat van begrotingswijzigingen gemuteerd op het
begrotingssaldo. Om het inzicht in het jaarrekeningresultaat te verbeteren, wordt met terugwerkende kracht
vanaf de 1e kwartaalrapportage 2017 het resultaat van begrotingswijzigingen gemuteerd op de algemene
reserve. Met deze systematiek neemt de raad direct een besluit over de mutaties op de algemene reserve.

Het begrotingssaldo van de primaire begroting 2017 is € 4,9 mln negatief. Conform de
programmabegroting 2017 wordt dit bedrag in mindering gebracht op de algemene reserve.

Begrotingssaldo 2017 2018 2019 2020

Bedragen x € 1.000

Begrotingssaldo Programmabegroting 2017 voor
mutaties in reserves

-4.900 -2.531 1.547 2.003

Goedgekeurde begrotingswijzigingen:

15% motie -1.122 -1.122 -1.122 -1.122

1e begrotingswijziging 2017 Orionis -876 3 379 52

Resultaat 1e kwartaalrapportage 2017 3.230 614 679 1.209

Structurele doorwerking 3e kwartaalrapportage 2016 2 2 2 2

Begrotingssaldo per 31 maart 2017 -3.666 -3.034 1.485 2.144

Dotatie algemene reserve 3.666 3.034 -1.485 -2.144

Begrotingssaldo na mutatie algemene reserve - - - -

Resultaat 2e kwartaalrapportage 2017 1.232 982 1.889 1.425

Dotatie algemene reserve -1.232 -982 -1.889 -1.425

Begrotingssaldo per 30-06-2017 - - - -

De ontwikkeling van het begrotingssaldo 2017 is schematisch als volgt:
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Het verloop van het budget frictiekosten is als volgt:

in € 1.000

Stand per 31 december 2016 5.607

Geclaimde bedragen 2017:

Verplichting huur cultuurwerf Oranjestraat 4 (B&W nota 737225) 55

Wegwerken achterstanden DIV (B&W nota 736047)* 168

223

Stand per 30 juni 2017 5.384

* Er is een aanbestedingsvoordeel van € 32.000 op het wegwerken van de achterstanden DIV. De claim
(zoals gerapporteerd in de 1e kwartaalrapportage 2017) is daarom met € 32.000 verlaagd.
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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 deze kwartaalrapportage is de jaarrekening 2016 nog niet vastgesteld door
de Raad. De stand van de algemene reserve en de resultaatbestemming staan daarom apart vermeld. De
stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2017 is gebaseerd op de concept-jaarrekening 2016.

Overzicht reserves bedragen x € 1.000 1-1-2017

Resultaat
bestemming

2016
Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen 30-6-2017

+ -/-

Algemene Reserve (voor bestemming) -129.057 4.782 6.896 -131.171

Resultaatbestemming 2016 -27.800 -2.967

-156.857 -2.967 4.782 6.896 -158.971

Bestemmingsreserves

Reserve Centrumtaken - 2.379 - - -

Reserve Sociaal Domein 6.000 588 - - 6.000

Reserve Stadsvernieuwingsgelden 243 - 243 -

Reserve Bovenwijkse voorzieningen 42 - - 42

Reserve Ouderenhuisvesting 233 - - 233

Reserve verbetering Woningen particulieren 77 - 77 -

Reserve Bommenruimingen 2.088 - - 2.088

Totaal 8.683 2.967 - 320 8.363

Totaal reserves -148.174 - 4.782 7.216 -150.608

Algemene Reserve
Via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2016 wordt de raad voorgesteld om € 2.379.000 aan de
reserve Centrum taken te doteren en € 588.000 aan de reserve Sociaal Domein. Bij het vaststellen van de
jaarstukken 2016 neemt de raad hier een besluit over.

De vermeerderingen zijn:
- Vrijval van de reserve Stadsvernieuwing en de reserve Verbetering particuliere woningen van in totaal
€ 0,32 mln;
- Resultaat 1e kwartaalrapportage 2017 van € 3,23 mln;
- Resultaat 2e kwartaalrapportage 2017 van € 1,23 mln.

De verminderingen zijn:
- Begrotingssaldo programmabegroting 2017 van € 4,9 mln;
- Goedgekeurde begrotingswijzigingen 2017 van € 1,996 mln (voor toelichting zie overzicht
begrotingssaldo).

Reserve Centrumtaken en Reserve Sociaal Domein
Via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2016 wordt de raad voorgesteld om € 2.379.000 aan de
reserve Centrum taken en € 588.000 aan de reserve Sociaal Domein toe te voegen. Bij het vaststellen van de
jaarstukken 2016 neemt de raad hier een besluit over.
In 2016 is de reserve Sociaal Domein ingesteld om aanwezige risico's op te kunnen vangen en voor
innovatie. De maximale hoogte van deze reserve is bepaald op € 6 mln. Het resultaat op het Sociaal Domein
over 2015 en 2016 bedraagt € 6,6 mln. Hiermee wordt het maximum van de reserve overschreden. Via
de resultaatbestemming van de jaarrekening 2016 wordt de raad daarom gevraagd hier een besluit over te
nemen voor de extra dotatie van € 588.000. Deze dotatie is in het TPO besproken met inspecteur en de
toezichthouder. Zij staan hier allebei positief tegenover.
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Reserve Stadsvernieuwing en Reserve Verbetering particuliere woningen
In het kader van het artikel 12 traject ontvangt de Gemeente Vlissingen een aanvullende uitkering voor het
jaar 2016. De minister van BZK heeft een aantal bijzondere voorwaarden aan deze aanvullende uitkering
verbonden. Een van deze voorwaarden is: 'de bestemmingsreserves Verbetering woningen particulieren
en Stadsvernieuwingsgelden dienen vrij te vallen en te worden toegevoegd aan de algemene reserve.' Met
raadsvoorstel 743856 heeft de raad hiermee ingestemd.

Overzicht voorzieningen Bedragen x
€ 1.000 1-1-2017 Vermeerderingen Verminderingen 30-6-2017

+ -/-

Verliesvoorziening grondexploitaties

Verliesvoorziening grondexploitaties 39.452 - - 39.452

Voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico's

Voorziening Pensioenbijdragen wethouders 3.575 - - 3.575

Voorziening Spaarverlof 47 - - 47

Voorziening wachtgeld oud-bestuurders 363 - - 363

Totaal 3.985 - - 3.985

Voorziening Tariefegalisatie GRP

Voorziening Tariefegalisatie GRP 2.687 - - 2.687

Totaal 2.687 - - 2.687

Onderhoudsvoorzieningen

Voorziening onderhoud muzeeum 166 - - 166

Totaal 166 - - 166

Totaal voorzieningen 6.838 - - 6.838

Toelichting mutaties

In het 2e kwartaal hebben er geen mutaties plaatsgevonden in de voorzieningen. De dotatie aan de
Pensioenbijdragen wethouders en de onttrekking aan de voorzieningen wachtgeld oud-bestuurders worden
bij het opstellen van de jaarrekening 2017 meegenomen.
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Programma 1 De Sociale Stad

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Minderhedenbeleid

Prestatie Status Toelichting

Huisvesten statushouders conform taakstelling

Actieplan huisvesting en integratie & partiecipatie
statushouders

2. Orionis Walcheren

Ontwikkelingen klantenbestand en uitstroom naar werk

Prestatie Status Toelichting

Orionis Walcheren zorgt dat haar klant direct op
weg gaat naar werk, school, ondernemerschap
of participatie.

■ Verstrekt Orionis uitkeringen en
(inkomens)voorzieningen aan mensen met weinig
of geen eigen inkomen en vermogen.

■ Begeleidt en ontwikkelt Orionis mensen richting
arbeidsmarkt of onderwijs.

■ Zorgt Orionis voor een beschutte omgeving waarin
de meest kwetsbare mensen kunnen participeren.

■ Werkt Orionis samen met lokale partijen om
mensennaar participatie te leiden.

De uitstroom van klanten moet worden
vergroot.

■ De werksoorten worden arbeidsmarktgericht
gemaakt zodat de kans op uitstroom verder wordt
vergroot.

■ Werk krijgt ook een prominentere rol aan de
voorkant wanneer een klant zich aanmeldt voor
een uitkering.

■ Klanten met een beperkt arbeidsvermogen krijgen
een passend ondersteuningsaanbod. Ingezet
wordt op reintegratie extern in samenwerking met
werkgevers.

Een passend ondersteuningsaanbod wordt
aangeboden, echter het uitvoeren van de re-integratie
extern loopt nog achter de doelstelling. Vanuit
Orionis wordt meer ingezet op uitstroom. Werkleer
plekken vinden binnen de eigen infrastructuur
plaats.

We proberen de instroom, daar waar we invloed
hebben, te beperken.

■ Onder andere door samenwerking met het UWV
om te voorkomen dat WW’ers doorstromen naar
een bijstandsuitkering.

Een belangrijke doelstelling is om de uitvoering
van de participatiewet budgettair neutraal
te laten verlopen. De nu nog aanwezige extra
gemeentelijke bijdrage moet in 2019 worden
afgebouwd naar 0.
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Prestatie Status Toelichting

■ Eind 2016 maken we keuzes hoe een efficientieslag
te maken. In oktober komen de resultaten van
een verdiepend onderzoek van Berenschot uit die
we hiervoor gebruiken. In het Dagelijks Bestuur
analyseren we wat te doen met verliesgevende
werksoorten.

In reactie op het verdienpend onderzoek van
Berenschot is door Orionis Walcheren het plan
van aanpak opgesteld. In het plan van aanpak zijn
maatregelen opgenomen waardoor de instroom
zal moeten dalen en de uitstroom moet worden
vergroot. Ondanks de ingezette maatregelen zal de
extra gemeentelijke bijdrage in 2019 niet afgebouwd
worden naar 0.

Schuldhulpverlening

Prestatie Status Toelichting

Er wordt een integrale aanpak gerealiseerd waarbij
de mogelijkheden van de klant en zelfredzaamheid
van de klant centraal staan. Er is duidelijke regie
in het geval van meerdere ondersteuners en taken
zijn helder afgebakend zodat de verschillende
betrokken partijen die ondersteuning kunnen bieden
waarin zij expert zijn. Er is een belangrijke plek voor
vrijwilligers binnen het schuldhulpverleningstraject.
Door vroegtijdig en in gezamenlijkheid op te
trekken worden inwoners sneller en beter geholpen.
Ook wordt actief ingezet op vroegsignalering
van schulden door samenwerking met de
woningcorporaties. In 2017 vindt implementatie
en een eerste evaluatie van dit plan plaats. Hiervoor
vindt concrete uitwerking van het plan op de
werkvloer plaats. Er wordt verder gekeken naar de
mogelijke inzet van vrijwilligersorganisaties op het
gebied van preventie en nazorg. Ook volgt er na
evaluatie van de pilot vroegsignalering uit 2016
een voorstel voor de verder invulling van vroeg
signalering.

Armoedebeleid

Prestatie Status Toelichting

Vanaf 2015 staat het Beleidsplan Armoedebeleid
Walcheren 2015-2018 centraal in de uitvoering.
In het verlengde hiervan zijn diverse
verordeningen en beleidsregels vastgesteld en
deze zijn thans één jaar volledig in uitvoering.
De doelstelling van het armoedebeleid is een
integrale en vraaggerichte benadering waarbij
zelfredzaamheid, participatie en(individueel)
maatwerk centraal staan.

■ Voortzetting van toewerking naar één integrale
toegang tussen Orionis Walcheren en Porthos.

■ Met inachtneming van de besluitvorming
Walcherse gemeenteraden en in samenspraak met
de uitvoeringsorganisaties Orionis Walcheren en
Porthos en de adviesorganen Sociale Cliëntenraad
Walcheren, gezamenlijke WMO-adviesraden en
het Walchers Platform Minima actualiseren we de
bestaande verordeningen en beleidsregels.

■ We doen inwoners een nieuwe geactualiseerde
aanbieding van Collectieve Zorgverzekering
Gemeenten (CZG)
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Prestatie Status Toelichting

■ Het verder uitwerken van Kindpakket. We
betrekken hierin de Zeelandpas.

■ Onderzoeken we in hoeverre het
onderzoeksresultaat van het Middelburgse
onderzoek naar stapeling kosten huishoudens in
het armoedebeleid van Walcheren voor Elkaar
wordt betrokken.

Het rapport van onderzoek naar de stapeling van
kosten huishoudens door de gemeenteraad van
Middelburg (in samenwerking met de HZ) geeft tot
op heden geen aanleiding tot verdere acties.
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Programma 2 Gezond en Wel

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Sport

Prestatie Status Toelichting

Realiseren taakstelling bezuinigingen sport er is vertraging in het afronden van het
onderzoeksrapport Newae en dit geeft vertraging
voor het verdere traject van realisatie van de
bezuinigingen. De taakstelling 2017 komt onder
druk.

2. WMO Begeleiding en Dagbesteding

Prestatie Status Toelichting

Juiste prijs- kwaliteitsverhouding

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

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

■ Client ervaringsonderzoek en opzetten digitale
evaluatietool

■ Analyse tarieven aan de hand van
managementinformatie.

Maatwerk en flexibiliteit

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

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

Het ontbreekt nog aan voldoende gestructureerde
(management)informatie en sturingsinformatie van
Porthos.

■ Relatiebeheer met zorgaanbieders

■ (periodieke) Openstelling van de overeenkomsten
voor nieuwe zorgaanbieders.

Monitoring

■ Evaluatie contracten

■ Managementinformatie op orde Zie basis op orde.

Innovatie

■ Relatiebeheer

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

■ Uitwerken initiatieven WOG (overlegtafel
dagbesteding)

■ Stimuleren algemene voorzieningen (combinatie
met informele zorg)
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Prestatie Status Toelichting

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

■ Uitvoering geven aan de gezamenlijke
uitvoeringsagenda Mantelzorg.

3. Wmo 2006

Prestatie Status Toelichting

Gezamenlijke inkoop hulpmiddelen 201

■ Aanbesteding 2017 (start in 2016, gunning eerste
half jaar 2017)

Wegens het niet ontvangen van inschrijvingen op
de aanbesteding volgt er in het najaar een nieuwe
aanbesteding.

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

■ Huidige werkwijze van vervoer (met planning en
regie via de Gemeentelijke Vervoerscentrale (GVC)
en contractering van één vervoerder) vóór maart
2017 evalueren

■ Maart 2017 besluiten de 3 Walcherse colleges tot
eventuele verlenging vervoersovereenkomst

■ Adviseren over begroting 2018 en rekening 2016
Gemeentelijke Vervoerscentrale

■ Systeem van adequate managementinformatie
opzetten

■ Zorgen voor gestructureerd uitvoeringsoverleg
tussen de uitvoerende partijen (GVC, TCR,
Porthos)

Huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening
onder de Wmo aanbieden

■ Productbeschrijving huishoudelijke hulp
vaststellen

■ Eigen bijdrage voor deze voorziening vaststellen

■ Contracten afsluiten met aanbieders

■ Objectieve criteria vaststellen voor een schoon en
leefbaar huis

■ Met mensen, die nu gebruik maken van een
algemeen gebruikelijke voorziening en een
financiële bijdrage ontvangen van de gemeente,
het aanbod van deze maatwerkvoorziening
bespreken

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
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Prestatie Status Toelichting
in zijn situatie een passende oplossing is voor
geconstateerde beperkingen in de participatie en
zelfredzaamheid

De ontwikkelingen van de uitgaven nauwgezet
volgen

■ Investeren in monitoring gemeentelijke
kostenontwikkeling

Overgangsregeling HHT, zodat HHT-ers, indien
voor hen van toepassing en gewenst middels
een zachte landing over kunnen naar de
maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp

■ Overeenkomsten HHT met de zorgaanbieders
verlengen

■ Met mensen, die gebruik maken van de HHT, het
aanbod van de maatwerkvoorziening bespreken

Borging cliëntondersteuning

■ In 2017 wordt hiervoor beleid vastgesteld.

Het MWW bevordert de zelfredzaamheid van
inwoners en betrekt het netwerk hierbij.

■ Periodieke monitoring subsidieafspraken MWW

4. Sociaal Cultureel Werk

Prestatie Status Toelichting

1x in de 2 jaar een speciaal moment om vrijwilligers
te waarderen.

Inwoners van de gemeente Vlissingen worden
gestimuleerd onbetaald activiteiten te verrichten
voor anderen.

Organisaties worden geactiveerd en gestimuleerd om
hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.

De basisfuncties bieden aan mantelzorgers (te weten
informatie, advies en begeleiding, emotionele steun,
educatie, praktische ondersteuning, respijtzorg,
financiële tegemoetkoming en materiële hulp.

Monitoring subsidieafspraken ROAT

5. Jeugd

Prestatie Status Toelichting

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

afstemming met (passend) onderwijs rond zorg,
leerplicht en voortijdig schoolverlaten

preventie van alcohol- en middelengebruik (o.a.
project Laat ze niet verzuipen)
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6. Porthos

Prestatie Status Toelichting

In control

■ Inrichten relatiebeheer en contractmanagement

■ Management en sturingsinformatie op orde Er is informatie beschikbaar, maar daarmee
wordt nog niet voldoende sturingsinformatie
geboden. Mede in het kader van de raadswerkgroep
monitoring wordt hieraan gewerkt.

Gebiedsteams zijn structureel toegerust op GGZ
problematiek

■ Samenwerkingsrelatie met Emergis bepalen
(zowel jeugd als volwassenen): consult&advies
functie, crisisinzet, samenwerking met
FACT-teams, verhouding tot verschillende
transformatieprocessen binnen Emergis

Verbinding tussen gebiedsteam en
gezondheidszorg

■ Samenwerkingsafspraken met huisartsen

■ Samenwerkingsafspraken met GGD-bemoeizorg en
GGDJeugdgezondheidszorg

■ Samenwerkingsafspraken met
wijkverpleegkundigen

Toepassen opbrengst Zeeuwse leertuin

■ Handelingskader integreren in werkprocessen

1 gezin, 1 plan

■ Geïntegreerde werkprocessen van Porthos en
Orionis (armoede en schuldhulpverlening)
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7. Jeugdzorg

Jeugd Walcheren

Prestatie Status Toelichting

Beschikbaar hebben van jeugdhulp

■ De aanbesteding voor 2017 is uitgevoerd in 2016

■ Walcherse uitgangspunten en eisen vaststellen ten
behoeve van komende inkoopprocessen

Behouden van specialistische jeugdhulp voor
Zeeland

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

Stimuleren vernieuwing

■ Bijdragen leveren aan gezamenlijke thema’s,
waaronder Veilig Thuis, positionering Intervence,
samenwerking Raad voor de Kinderbescherming,
privacy en pleegzorgbeleid

■ Relatiebeheer

Inzicht in resultaten en ontwikkelingen

■ Investeren in resultaatmeting op casusniveau Vanwege de ontwikkelingen binnen de Walcherse
samenwerking is er geen capaciteit beschikbaar
hiervoor.

■ Investeren in monitoring en analyse

Beheersing van kosten

■ Monitoring gemeentelijke kostenontwikkeling

Efficiency door samenwerking

■ Investeren in de Zeeuwse processen. Regelmatige
afstemming over Walcherse positie ten opzichte
van het Zeeuwse

Walchers inkopen van jeugdhulp

■ Tijdig een analyse maken om vooraf positie te
bepalen over het wel of niet Zeeuws in willen
kopen.
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8. Beleid jeugd Walcheren

Prestatie Status Toelichting

In control geraken

■ Sterkte/zwakte analyse van de huidige posities Vanwege de ontwikkelingen binnen de Walcherse
samenwerking is er geen capaciteit beschikbaar
hiervoor.

■ Voorstel voor versterking huidige posities Vanwege de ontwikkelingen binnen de Walcherse
samenwerking is er geen capaciteit beschikbaar
hiervoor.

Betere aansluiting 18- en 18+; deelthema's zijn:

■ VSO pro aanpak

■ Begeleiding 18+ onder Wmo

■ Perspectiefplan intramurale jongeren en pleegzorg
18+

■ Huisvesting 18+

Doorontwikkelen transformatiedialoog

■ Uitrol regelvrij experiment met een minimum aan
bureaucratische beperkingen

9. Speelvoorzieningen

Prestatie Status Toelichting

Onderhouden openbare speelvoorzieningen

stimuleren positieve bewonersinitiatieven In verband met de beschikbare capaciteit alleen re-
actief.
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10. Beschermt wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en Veilig Thuis

Prestatie Status Toelichting

Uitvoering van de centrumtaken voor de
Maatschappelijke Opvang, de Vrouwenopvang
en het Beschermd Wonen in 2017

■ Handhaving van de Zeeuwse
samenwerkingsafspraken in 2017 op het gebied
van de centrumtaken. De dagelijkse uitvoering,
administratie, betaling en beleidsvoorbereiding
van de centrumtaken blijven bij het CZW-bureau.

Een regiovisie van de Zeeuwse gemeenten over
de samenwerking voor het Beschermd Wonen en
de andere centrumtaken

■ De ontwerp-regiovisie is vóór de zomer 2017
gereed. Het proces van inspraak, bestuurlijke
vooroverleggen en besluitvorming bij de Zeeuwse
gemeenten [colleges en raden] is vóór 31
december 2017 afgerond. Per kwartaal worden
de gemeenteraden en de Wmo-adviesraden
geïnformeerd over de voortgang in dit proces.

De planning voor het aanleveren van de ontwerp-
regiovisie is Zeeuwse breed aangepast. Naar
verwachting is deze thans medio augustus 2017
beschikbaar.

Geen wachtlijst bij Veilig Thuis

■ Veilig Thuis voldoende in staat stellen om de
samenwerkingsafspraken uit te voeren en te
voldoen aan de eisen van de inspectie

11. Gezondheidszorg

Prestatie Status Toelichting

Nieuwe nota gezondheidsbeleid Walcheren

Uitvoering van de nota gezondheidsbeleid Walcheren

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

Mentale ondersteuning bieden in het kader van
preventieve geestelijke gezondheidszorg.

Preventieve werkzaamheden stimuleren op scholen,
straat en horeca op het gebied van geestelijke
gezondheidszorg.
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Programma 3 De Lerende Stad

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Onderwijshuisvesting

Prestatie Status Toelichting

Adequate en efficiënte huisvesting in kwalitatief
voldoende gebouwen

Voorbereiding herhuisvesting scholen Souburg Zuid

Onderzoek huisvesting scholen Scheldekwartier

2. Onderwijs

Onderwijsbeleid

Prestatie Status Toelichting

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

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

Beleidsregels omtrent de aansluiting tussen onderwijs
en Porthos in het kader van passend onderwijs.

Contextcijfers op het snijvlak van onderwijs
en jeugdhulp(kwantiteit) en de effecten van de
aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp (kwaliteit)
in beeld brengen d.m.v. de monitor Aansluiting
Onderwijs Jeugdhulp (AOJ). De resultaten van de
monitor AOJ worden besproken met het onderwijs
en Porthos om met verbeterpunten aan de slag te
kunnen gaan.

Verder terugdringen van het (luxe) verzuim van
leerplichtige kinderen en jongeren.

Verdere implementatie van het concept Taalhuis
Walcheren, zoals gestart in 2016. Dit betekent
prestatieafspraken maken met de partijen die
laaggeletterdheid signaleren en aanpakken.

Goed onderwijs en VVE voor alle kinderen en
jongeren, zowel in het AZC als voor kinderen
van statushouders en alleenstaande minderjarige
vreemdelingen.

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

Huidig onderwijsachterstandenbeleid continueren

Inzetten op een doorgaande (leer)lijn tussen de VVE-
peutergroepen en het primair onderwijs

Op basis van de uitkomsten vanuit het Rijk een
nieuw beleidsplan opstellen

Herziening OAB is uitgesteld door het Rijk; aan
beleidsplan wordt nog gewerkt.

3. Kind en peuteropvang

Prestatie Status Toelichting

Het waarborgen van kwaliteit van het aanbod
kinderopvang binnen de gemeente Vlissingen, door
alle kindcentra en 30% van alle gastouders door de
GGD te laten inspecteren.
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Programma 4 Ruimtelijk Ontwikkelen

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Stedebouwkundige plannen

Prestatie Status Toelichting

Plan van Aanpak actualisatie structuurvisie (in
het kader van aanpak implementatie nieuwe
Omgevingswet)

Actualisatie visie boulevard

Faciliteren ontwikkeling locatie Britannia

Bouwplanontwikkeling HZ aan de boulevard

Go/no-go leisure ontwikkelingen in de Spuikom

Vaststelling kaders eventuele nadere ruimtelijke
ontwikkeling Westduin

Inbreng Omgevingsplan Provincie Zeeland

2. Bestemmingsplannen

Prestatie Status Toelichting

Bestemmingsplan Vlissingen-Oost Op basis benodigde onderzoeken MER vertraging in
de besluitvorming (wordt nu 1e kwartaal 2018).

Implementatieplan Omgevingswet (van
bestemmingsplan naar omgevingsplan)

Bestemmingsplannen/
projectomgevingsvergunningen ter facilitering van
de hiervoor opgesomde initiatieven

n.v.t.

Actualisatie bestemmingsplan Oost-Souburg
(beheersverordening)

Wetswijziging in procedure waardoor actualisatie niet
meer nodig is.

Scheldekwartier:

■ Bestemmingsplan dokbrug + toegangsweg

■ Bestemmingsplan Ontwikkelvlek 6a (VolkerWessels
Vastgoed) inclusief deel jachthaven

■ Bestemmingsplan Iconisch gebouw

■ Bestemmingsplan Kop van het Dok

■ Bestemmingsplan deelgebied noord – fase 1

■ Aanvullende planologische procedure
Timmerfabriek (indien nodig)

Wisseling in aandeelhouders BV Timmerfabriek.
Planaanpassing binnen 3 maanden verwacht, waarna
planologische procedure kan worden opgestart.
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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

Implementatieplan Omgevingswet (waarin
opgenomen planning erfgoednota)

4. Bouwgrondexploitatie

Prestatie Status Toelichting

Baskensburg III fase 3:

■ Plan afsluiten eind 2016

Souburg Noord

■ Opstarten ontwikkeling fase 2 en 3

Tuindorp 2e fase

■ Uitwerken stedenbouwkundig plan en opstarten
ontwikkeling

Beatrixlaan

■ Opstarten ontwikkeling laatste vrije kavels

Verlengde Bonedijkestraat

■ Verkoop kavel

Lammerenburg III

■ Uitwerken stedenbouwkundig plan en verkoop 1e
kavels

Buitenhaven III

■ Verkoop kavels

Bedrijventerreinen Souburg fase 1 en 2

■ Verkoop kavels in fase 1

■ Aanleg infrastructuur in fase 2

Spuikom

■ Uitwerken plannen met initiatiefnemers

Kleine Markt

■ Uitwerken plannen door initiatiefnemers wat
resulteert in verkoop kavel

Vrijburg West

■ Uitwerken plannen met initiatiefnemers wat
resulteert in verkoop kavel
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Prestatie Status Toelichting

■ Verkoop landbouwgrond

5. Grondexploitaties majeure projecten

Prestatie Status Toelichting

Scheldekwartier:

uitwerking deelprojecten

■ de (voorbereiding van de) ontwikkeling en
realisatie van 86 woningen ten noorden van het
Dok

■ voorbereiding realisatie nieuwe dokbrug en
toegangswegen

■ realisatie nieuwe openbare ruimte omgeving Zware
Plaatwerkerij

■ versneld uitvoeren kadeherstel In de grondexploitatie is verondersteld dat in 2017
een aanvang wordt gemaakt met het kadeherstel aan
de noordzijde van het Dok. De voorbereiding hiervan
is weliswaar in volle gang, maar de uitvoering zal pas
na aanbesteding van dit werk (najaar 2017) in 2018
starten.
Onderdeel van het kadeherstel is het plaatsen van de
kraan in het 1e kwartaal van 2018.

■ voorbereiding maritiem programma in het Dok

■ duidelijkheid herbestemming Timmerfabriek

nadere afspraken over:

■ zorgcluster lokale zorgaanbieder i.s.m.
marktpartijen

■ herbestemming Machinefabriek

■ iconisch gebouw

■ ontwikkelplots noordelijk deel

Kenniswerf:

■ Verdere revitalisering/herstructurering omgeving
HZ/ROC

■ Uitvoering visie Binnenhavens (realisering Yacht
Valley)

Buitenhaven en omgeving:

■ Faciliteren Mariniers in samenwerking met
Provincie (infrastructuur, promotie)

■ Voorbereidingen FES-project (infra)

■ Uitgifte bedrijventerreinen
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Programma 5 Wonen in Diversiteit

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Leefbaarheid en participatie

Prestatie Status Toelichting

Pilots Paauwenburg en Bossenburgh

Uitvoeren leefbaarheidsmonitor LEMON - oplevering
resultaten 2e helft 2017

2. 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 CPO-initiatieven (ook op Scheldekwartier)

Vaststellen van stedenbouwkundige plannen voor de
herstructureringslocaties

Opstellen van nieuwbouwplannen en verlenen
omgevingsvergunningen

3. Vastgoedregistratie

Prestatie Status Toelichting

De basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
is met ingang van 1 januari 2017 operationeel;
verplicht gebruik in processen en systemen volgt in
1e helft 2017.

4. Woningbouwverbetering

Prestatie Status Toelichting

Verbetering van de vooroorlogse particuliere
woningvoorraad met laagrentende leningen middels
de Provinciale regeling Provinciale Impuls Wonen
(PIW)

Taak is vervallen als gevolg van art. 12.

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

5. Omgevingsvergunningen

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, planmatige
onkruidbestrijding i.v.m. verbod
bestrijdingsmiddelen

Werken met zichtlocaties en beeldkwaliteit voor
groen; ook op begraafplaatsen

Herijking en de uitwerking tot realisatie van
de hoofdgroenstructuur, zoals neergelegd
in de vastgestelde nota “Groene stad aan de
Westerscheldemond“ en uitvoering van het
meerjarige bomenplan.

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

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

3. Milieustraat

Prestatie Status Toelichting

Handhaven van de openingstijden van de
milieustraat

Uitbreiden van de gescheiden inzamelbare
afvalstromen

4. Inzameling huisafval

Prestatie Status Toelichting

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

Doorloop van in 2016 gestarte pilots, die resulteren
in concrete voorstellen voor de komende jaren

Voorkomen vervuiling van het openbaar gebied en
zwerfafval beperken
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Prestatie Status Toelichting

Handhaven en uitbreiden van de ondergrondse glas-
en textielbakken

De systematiek van inzameling van oud papier
blijven optimaliseren

Aparte ondergrondse inzameling van
kunststofverpakkingsmateriaal, glas en oud papier
handhaven

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

Meedoen aan landelijke bewustwordingsacties

5. Riolering

Prestatie Status Toelichting

Uitvoeren vastgestelde Verbreed-GRP 2013-2017

Uitvoeren van de overeenkomst met het waterschap
Scheldestroom over het baggeren en onderhouden
van de watergangen volgens het Baggerplan
Vlissingen

De uitvoering van het Waterplan als onderdeel van
het Verbreed GRP

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

Voorzien in voldoende waterpartijen met een
waterbergende functie in kader va nklimaatadaptatie

Ontwikkeling van het VGRP 2018-2022

6. Milieubeleid

Prestatie Status Toelichting

Milieunota: uitvoering geven aan het
uitvoeringsprogramma

Geluid: verantwoording projectgebonden woningen

7. Evenementenuitvoering

Prestatie Status Toelichting

Vergunnen en faciliteren van evenementen op grond
van een nieuw evenementenbeleid



4. VOORTGANG PRESTATIES PER
PROGRAMMA

27

8. Bodemonderzoek en -sanering

Prestatie Status Toelichting

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

Uitwerken en concretiseren resultaten pilot
Scheldekwartier

Vervolg grondwatersanering vml. gasfabriek aan de
Wijnbergsekade

Deze actie ligt bij de RUD.

9. Openbare hygiëne

Prestatie Status Toelichting

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

Bestrijden van bruine rat en ander ongedierte in de
openbare ruimte

Nestbeheersing van ganzen in het openbare gebied Er zijn geen ganzen bestreden. Er zijn beperkingen
vanwege de Flora- en Faunawet. Er zijn weining
klachten bekend.

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

10. Begraafplaats

Prestatie Status Toelichting

Verzorgde en onderhouden begraafplaatsen volgens
vastgesteld kwaliteitsniveau

Tariefswijziging en efficiency/kostenreductie om te
komen tot kostendekkend tarief

Start cyclisch ruimen
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Programma 7 Veiligheid

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Brandweer en rampenbestrijding

Prestatie Status Toelichting

Rampbestrijdingorganisatie wordt verder opgeleid en
getraind

Meewerken aan het VRZ project "Maatwerk in
Brandweerzorg"

Transitie van SGB naar nieuwe rol binnen VRZ

2. Openbare orde en veiligheid

Integrale Sociale Veiligheid en leefbaarheid

Prestatie Status Toelichting

Structurele aanpak overlast jongeren/
jongvolwassenen

Opzetten Lokaal informatie Overleg Nog niet afgerond. Lokaal informatie Overleg
in klein verband (kamerverhuurpanden ) is
operationeel. Opzet digitaal informatieknooppunt
voor een integraal LIO is in ontwikkeling (afronding
en start LIO najaar 2017)

Opstellen uitvoeringsprogramma 2017

Bestrijding drugsgerelateerde overlast
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Programma 8 Bereikbaarheid

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Wegen straten en pleinen

Prestatie Status Toelichting

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

Actualiseren van het handboek openbare ruimte
(materiaalatlas)

Wegens capaciteitsgebrek nog niet mee gestart

Versobering van het inrichtingsniveau

2. Straatreiniging

Prestatie Status Toelichting

Werkwijze afstemmen op gewenste kwaliteitsbeeld

Handhaven van frequentie vegen in combinatie met
beeld vegen

Efficiënte inzet veegmachines

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

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

Realiseren bezuiniging – door tijdige vervangingen
en gebruik led-verlichting

Waar mogelijk toepassen van energiezuinige,
innovatieve verlichting

5. Gronddepot

Prestatie Status Toelichting

Onderzoek naar nut en noodzaak van een
gronddepot

Uitvoering wet- en regelgeving

6. Beluifelingen

Prestatie Status Toelichting

Binnen de beschikbare middelen, planmatig
onderhoud op C-niveau .

7. Verkeersmaatregelen

Prestatie Status Toelichting

Uitvoering Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan
2012 - 2020

Vaststellen Parkeerbeleidsplan Vlissingen 2017 -
2022; start implementatie (beleids)maatregelen
parkeerbeleidsplan

Zie toelichting in hoofdstuk parkeren

Lobby, onderzoek en monitoring doorstroming
verkeer Sloeweg lange termijn - continuering
bloktijdenregeling

Onderzoek (monitoring + analyse)
verkeersmaatregelen 'Toegangsroute
Binnenstad' (Aagje Dekenstraat - Coosje
Buskenstraat)

Rapportage verkeerskundige analyse Aagje
Dekenstraat-Coosje Buskenstraat is ambtelijk
afgerond. Momenteel afstemming over bestuurlijke
afronding.

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

Prestatie Status Toelichting

Vaststellen Parkeerbeleidsplan Vlissingen 2017-2022 Rapportage is ambtelijk zo goed als afgerond.
Door andere prioritering in de agenda van de
gemeenteraad (presidium) is vaststelling beoogd in
september 2017

Start implementatie parkeermaatregelen conform
uitvoeringsprogramma parkeerbeleid

9. Binnenhavens

Prestatie Status Toelichting

Efficiënte indeling ligplaatsen binnenhaven, inclusief
inkomsten van het gemeentelijk havendeel

Marktconforme en kostendekkende havenliggelden Geen capaciteit aanwezig voor opzetten
havenexploitatie.

Voldoen aan het kwaliteitsbeeld

Initiëren en stimuleren van haven - gerelateerde
activiteiten

Beheers- en onderhoudskosten worden meegenomen
in visieontwikkeling havens/kenniswerf

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

Vervolgstappen in de realisatie van de
bezuinigingsopdracht door afstemming op het
verlaagde ambitieniveau.

Inkrimping van de formatie tot het vastgestelde
niveau.

Verhuizing van de te verkleinen bibliotheek. Is in voorbereiding en kan tussen 17 juli en 4
september uitgevoerd worden.

Inrichting en uitbouw van het Taalhuis.

Faciliteren van diensten op maat voor het
basisonderwijs ter bestrijding van taalachterstanden.

Continuering van de aangepaste dienstverlening.

2. Kunst en Cultuur

Prestatie Status Toelichting

Procesplan cultuur nieuwe stijl uitvoeren

Het ontwikkelen van een stedelijk cultureel profiel

3. Oudheidkunde en Museum

Prestatie Status Toelichting

Uitvoering bezuinigingsopdracht MuZEEum,
rekening houdend met de strategische visie van het
MuZEEum.

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

4. Recreatie

Prestatie Status Toelichting

Faciliteren van initiatieven

5. Kermis

Prestatie Status Toelichting

Organiseren van de kermis in 2017 (familiekermis)
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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

Onderzoek voortzetten naar mogelijke samenwerking
binnen Walcheren

7. Lokale omroep

Prestatie Status Toelichting

Financiële ondersteuning van de lokale omroep is
afhankelijk van het raadsbesluit van december 2016.

8. Archeologie

Prestatie Status Toelichting

Advisering bij planontwikkeling,
bestemmingsplannen e.e.

Regievoering over grotere onderzoeksprojecten.

Uitvoering van kleinschalig archeologisch onderzoek
in eigen beheer.

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

9. Monumenten

Prestatie Status Toelichting

Planning beleidsplan monumenten en erfgoed volgt
uit uitvoeringsprogramma Omgevingswet
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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

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

Beknopte binnenstadsvisie samenstellen

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

Actieplan acquisitie, promotie en relatiebeheer
opstellen

Het opstellen van het integraal beleid acquisitie is in
prioritering uitgesteld.

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

Ondernemersloket verder uitbouwen

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

BIZ Baskensburg faciliteren BIZ Baskensburg is afgeblazen door de ondernemers.
Mogelijk wordt begin 2018 een nieuwe poging
ondernomen.

Mercuriusweg herinrichten

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

Aanleg van nieuwe infrastructuur op bedrijventerrein
Souburg II

Opstellen en vaststellen nieuw bestemmingsplan
voor de Buitenhaven West

Wij zijn in afwachting van de uitwerking van de
plannen van het havenbedrijf.

Opstellen en vaststellen geactualiseerde
bedrijventerreinprogrammering voor Walcheren

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

Prestatie Status Toelichting

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

Plan van aanpak voor de herontwikkeling van de
landtong

Aandeelhoudersstrategie voor Holding Zeeuwse
Visveiling N.V.

De eerste stappen moeten nog gezet worden door
de RvC van Holding Zeeuwsw Visveilingen. Naar
verwachting beginnen zij hier in de tweede helft van
2017 mee.

4. Bevordering toerisme

Prestatie Status Toelichting

Beleid- en uitvoeringsplan stadspromotie

Uitvraag camperplaatsen Door beperkte capaciteit nog niet gestart

5. 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.

6. Stranden

Prestatie Status Toelichting

Behouden Blauwe Vlag

Veiligheid tijdens het badseizoen bewaken;

Top 20-ranking Schoonste strand
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Programma 11 Bestuur

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Bestuursondersteuning

Prestatie Status Toelichting

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

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

bijdragen aan het realiseren van de bestuurs- en
organisatiedoelen

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

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

Inzetten van het DNA van Vlissingen

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

2. Bestuurlijke samenwerking

Prestatie Status Toelichting

Versterking bestuurlijke en ambtelijke netwerk

Continuering samenwerking op Zeeuwse schaal
binnen de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, Z4
en deelname aan de Tafel van 15

Continuering stedenband met Ambon

3. Publiekszaken

Prestatie Status Toelichting

Verder invoeren van het klantcontactsysteem (E-
suite)

Verder ontwikkelen Klantcontactcentrum (KCC)

Houden van een klant-tevredenheidmeting

Aanleveren gegevens voor "Waar staat je gemeente”

Aansluiten op de berichtenbox MijnOverheid

Verder digitaliseren van de producten en diensten



4. VOORTGANG PRESTATIES PER
PROGRAMMA

37

4. Verkiezingen

Prestatie Status Toelichting

Organisatie verkiezingen in overeenstemming met
wet- en regelgeving

5. Gemeenteraad

Prestatie Status Toelichting

Diverse initiatieven om burgers bij de lokale
democratie - politiek te betrekken worden
ontplooid:

■ Deelname Dag van de Democratie Geen deelname dit jaar.
Het presidium heeft besloten in te zetten
op informeren schoolklassen rondom
gemeenteraadsverkiezingen.

■ Actief uitnodigen inwoners bij raadsvergaderingen
(zgn. VIP project)

■ Verzorgen gastlessen op scholen, uitnodigen van
scholen etc.

Actief communiceren werk raad en raadsleden:

■ Twitter berichten over raadsvergaderingen en de
genomen besluiten

■ Up to date houden website gemeenteraad

■ Promoten spreekrecht burgers in de raad.

6. Bestuursondersteuning Gemeenteraad

Prestatie Status Toelichting

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

7. Leefbaarheid

Prestatie Status Toelichting

Voortzetten en evalueren pilots Paauwenburg en
Bossenburgh

Afhankelijk van het resultaat van de pilots, deze
werkwijze verbreden in meer wijken en/of buurten.
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1e
kwartaal 2e kwartaal

3e
kwartaal

4e
kwartaal

bedragen in € 1.000 (31-03-2017) (30-06-2017) (30-09-2017) (31-12-2017) totaal 2017

Aantal personeelsleden: 326 319

Aantal fte 289,51 282,72

Instroom in fte 0,00 0,13

Uitstroom in fte 3,05 6,92

Vacatureruimte (primaire begroting) 1.396 1.396

Inzet resp. toevoeging vacature ruimte -503 -746

Restant beschikbare vacature ruimte 893 650

Loonsom: werkelijk 4.407 5.358

prognose (primaire begroting) 4.545 5.999

Inhuur personeel (excl. Orionis) 421 511

Ziekteverzuim % kwartaal 5,37% 2,64% % %

Ziekteverzuim % jaar voortschrijdend 4,96% 4,20% % %

Algemene toelichting
In bovenstaande cijfers zijn niet meegenomen:
College B&W, Gemeenteraad, Stagaires.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn in het overzicht wel de personeelsgegevens van Griffie en
Mobiliteitspool opgenomen aangezien dit een beter inzicht geeft in de totale peroneelskosten.

Opmerkingen:
In de in- en uitstroom zijn meegenomen de tijdelijke en structurele deeltijdvermeerderingen.
Vacatureruimte betreft het verschil tussen de begrote formatie in geld en de werkelijke formatie in geld.

De inzet respectievelijk toevoeging vacatureruimte betreft de mutatie van de personeelsleden en de begrote
inzet van vacatureruimte voor inhuur op het moment van rapportage.

Inhuur

De inhuur voor de gemeente wordt ingezet voor flexibilisering van inzet en kosten. Daarnaast wordt inhuur
ook ingezet om de sociale ambitie invulling te geven door personeel van Orionis in te zetten.

De gemeente huurt voornamelijk in, in geval van piekwerkzaamheden (bijvoorbeeld strandwachten), van
de flexibele schil (bijvoorbeeld afvalverwerking en baliewerk), tijdelijke vervanging bij (langdurige) ziekte
en zwangerschap en inzet van specifieke kennis.

Verder heeft de inhuur te maken met de reorganisatie om flexibel te kunnen zijn en er geen onomkeerbare
besluiten worden genomen.



5. PERSONEELSOVERZICHT

39

De kosten voor de inhuur zijn verspreid binnen de gemeente over de algemene begroting, de
grondexploitaties en de investeringen.

De dekking voor de inhuur betreft enerzijds toegewezen posten in de algemene begroting, de
grondexploitaties, de investeringen en projectgelden en anderzijds inzet van (vrije) formatieruimte.

De kosten tot en met het 2e kwartaal 2017 betreffen de tot nu toe ontvangen facturen.

Ziekteverzuim % 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.
Seizoenseffecten worden hierdoor uitgesloten. Door deze weergave wordt de structurele ontwikkeling van
het verzuim in beeld gebracht.
Het is niet aannemelijk dat de cijfers van een volgende periode veel afwijken, wat bij kwartaalcijfers wel het
geval kan zijn omdat na een ‘slecht winterkwartaal’ een ‘gunstig voorjaarskwartaal’ volgt.
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1e kwartaal 2017 2017 2018 2019 2020

(X € 1.000) Taak-
stelling

Bezuiniging Restant Taak-
stelling

Bezuini-
ging

Restant Taak-
stelling

Bezuini-
ging

Restant Taak-
stelling

Bezuini-
ging

Restant

tot
2016

2017

Programma 2

Bezuiniging sport -1.020 441 44 -536 -1.520 489 -1.031 -1.520 489 -1.031 -1.520 489 -1.031

-1.020 441 44 -536 -1.520 489 -1.031 -1.520 489 -1.031 -1.520 489 -1.031

Programma 3

Actualisatie IHP -100 - 100 - -100 100 - -100 100 - -100 100 -

-100 - 100 - -100 100 - -100 100 - -100 100 -

Programma 9

Bezuiniging Culturele stad -1.400 379 355 -667 -2.100 1.061 -1.039 -2.800 1.389 -1.411 -2.800 1.389 -1.411

-1.400 379 355 -667 -2.100 1.061 -1.039 -2.800 1.389 -1.411 -2.800 1.389 -1.411

Programma 10

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

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

Programma 11

organisatieontwikkeling -313 - 313 - -313 313 - -313 313 - -313 313 -

bestuur -25 15 - -10 -25 15 -10 -25 15 -10 -25 15 -10

motie organisatiekosten -1.350 214 1.136 - -1.800 1.800 - -1.800 1.800 - -1.800 1.703 -97

-1.688 229 1.449 -10 -2.138 2.128 -10 -2.138 2.128 -10 -2.138 2.031 -107

Totaal taakstelling bezuiniging -4.305 1.048 1.947 -1.309 -5.955 3.779 -2.176 -6.655 4.107 -2.548 -6.655 4.010 -2.645
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Gerealiseerde bezuinigingen
1e kwartaal 2017:

Bezuinigingen Sport
Met de uitvoering van de plannen van aanpak is voor 2017 een bezuiniging gerealiseerd door minder inzet van personeel van € 44.000.

Bezuiniging Actualisatie IHP
Met het besluit over de (her)huisvesting van de scholen in Souburg-Zuid is het IHP geactualiseerd en hierbij is de taakstelling van € 100.000 gerealiseerd.

Bezuinigingen Cultuur
Onderdeel van de ingediende plannen voor cultuur was een afbouw van de subsidieverstrekkingen met 25% jaarlijks tot nihil in 2019 en een vermindering van de
subsdie aan het Muzeeum. Voor 2017 heeft dit een effect van € 355.000. De afbouw van de verstrekkingen wordt in de volgende jaren verder.

Taakstelling Strand
De invulling van de bezuining voor het strand zal meegenomen worden in de uitwerking met het Waterschap en stichting SSV over het beheer van de stranden.

Bezuiniging Organisatieontwikkeling + motie organisatiekosten
Met het raadsvoorstel 727309 15 % motie; "Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed" is de taakstelling voor een groot gedeelte als niet gerealiseerd
geboekt. Daarnaast zijn op basis van de voortstellen in het werkdocument bij dit raadsvoorstel bezuinigingen gerealiseerd van structureel € 130.000 op
organisatiekosten als verzekeringen, kerstpakketten, opleidingen, abonnementen en catering.

2e kwartaal 2017:
Geen nieuwe bezuinigingen gerealiseerd.
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Inleiding

In deze 2e kwartaalrapportage 2017 wordt voor de grondexploitaties alleen gerapporteerd op afwijkingen
op de jaarplanning 2017 t.o.v. de 1e herziening 2017. Zie bijlage Grondexploitaties. Bij de eerstvolgende
herziening (2e herziening 2017) zullen deze afwijkingen doorgerekend en ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd worden.

In z'n algemeenheid is het beeld dat de voortgang van de projecten verloopt volgens planning. Daarbij wel
de opmerking dat besluitvorming over de nota “de markt trekt aan” nog niet heeft plaatsgevonden. Dit
heeft als risico dat de haalbaarheid van de planningen in de 2e helft van 2017 onder druk staat.
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Plan
Loop-

tijd

Voor-
bereidings-

kosten Toelichting
Overige
kosten Toelichting

Op-
breng-

sten Toelichting Saldo Toelichting

Pro-
gramma/
Fasering Toelichting Risico's Toelichting

Majeure projecten

Schelde-
kwartier

2030
Intensivering
werkzaamheden,
zie 1.

Intensivering
werkzaamheden,
zie 1.

Kadeherstel, zie
2.

Kenniswerf
fase 1

2025

Kenniswerf
fase 2

2025

Kenniswerf
fase 3

2025

Kenniswerf
fase 4

2025

Uitbreidings- en
inbreidingslocaties

Souburg
Noord

2027

Claverveld 2028

Beatrixlaan 2021

Verlengde
Bonedijkestraat

2019

Lammerenburg
III

2021
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Plan
Loop-

tijd

Voor-
bereidings-

kosten Toelichting
Overige
kosten Toelichting

Op-
breng-

sten Toelichting Saldo Toelichting

Pro-
gramma/
Fasering Toelichting Risico's Toelichting

Bedrijventerreinen

Buitenhaven
3

2022

Bedr.
Souburg
fase 1

2022

Bedr.
Souburg
fase 2

2031

Overige locaties

Spuikom 2023

Kleine
Markt

2017

Vrijburg
West

2018

TOELICHTING AFWIJKINGEN

1. Scheldekwartier: op basis van de overeenstemming met diverse initiatiefnemers voor vastgoedontwikkelingen op het Scheldeterrein werkt de gemeente op vele
fronten aan de deelplanuitwerkingen. Dit leidt tot een verdere intensivering van de werkzaamheden om op tijd bouwrijpe grond beschikbaar te hebben en ook tot een
overschrijding van het plankostenbudget in 2017.

2. Scheldekwartier: in de grondexploitatie is verondersteld dat in 2017 een aanvang wordt gemaakt met het kadeherstel aan de noordzijde van het Dok. De
voorbereiding hiervan is weliswaar in volle gang, maar de uitvoering zal pas na aanbesteding van dit werk (najaar 2017) in 2018 starten.
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