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1032613 - Opheffen onduidelijkheden in APV over loslopende honden 

Een inspreker heeft in de adviesraad van 28 juni 2018 een verzoek gedaan over het los laten 
lopen van honden op de glooiing vóór de boulevards. In deze nota wordt voorgesteld een 
aantal bepalingen over het verblijf van honden op de stranden aan te passen. De bestaande 
regelgeving en het bestaande gebruiksregime voor de glooiing (aangelijnd verblijf van honden) 
blijft onveranderd. Daarnaast 
komt er een hondenverbod van 1 april tot 1 oktober voor alle stranden die gelegen zijn tussen 
de vaste herkenningspunten van Keizersbolwerk tot aan het dijkhoofd Nollestrand-westzijde. 
Het totale hondenverbod voor het Westduinstrand komt te vervallen. Het gebruiksregime voor 
de stranden Zwanenburg en Westduin wordt gelijk getrokken. Honden mogen hier het hele jaar 
door aangelijnd verblijven. 

1032918 - Jaarverslag en jaarrekening 2017 CZW-bureau 

De stuurgroep CZW (College Zorg en Welzijn) legt het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van 
het CZW-bureau voor. Het college stemt in met het jaarverslag en de jaarrekening 2017 en 
informeert de gemeenteraad. 

1017598 - Jaarverslag en jaarrekening 2017 Mondia Scholengroep 

De Raad van Toezicht van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren 
(Mondia Scholengroep) heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2017 goedgekeurd en aan de 
gemeente aangeboden. Ingevolge art. 15, lid 4 van de statuten worden het jaarverslag en de 
jaarrekening jaarlijks ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. De jaarrekening is 
voorzien van een goedgekeurde controleverklaring. De financiële situatie van genoemde 
stichting kan als goed worden aangemerkt. Voorgesteld wordt het jaarverslag en de 
jaarrekening 2017 voor kennisgeving aan te nemen en aan de raad voor te leggen.  

1039014 - Informeren van de raad over bezuinigingstaakstelling gemeentearchief 

In het kader van de ombuigingen op het Programma Culturele Stad heeft de raad het college 
opdracht gegeven om voor het Gemeentearchief in 2019 een bezuiniging gerealiseerd te  
hebben van € 80.000,-. Hierbij is expliciet aangegeven dat dit moet komen vanuit de 
cultuurhistorische taken. Daarnaast gaat een werkgroep in onderling te vergelijken scenario's 
voorstellen doen over de wijze waarop de wettelijke taken van het Gemeentearchief binnen het 
financiële kader het best kunnen worden uitgevoerd. Het college besluit de raad over de 
bezuinigingstaakstelling gemeentearchief te informeren. 

1023915 - Dutch Delta Cruise Port 

DDCP is de marktontwikkelende schakel tussen de route-ontwikkeling, ontwikkeling van het 
toeristische product, de benodigde infrastructuur en de overkoepelende marketing. Deze 
inspanningen leiden tot focus, regie en middelen en daarmee tot een aantrekkelijker 
cruiseproduct. Dat leidt weer tot het versterken van de (boven)regionale aan riviercruisesector 
verbonden economie en het versterken van de cruisepositie van Nederland. In deze nota wordt 
ingegaan op wat deelname aan DDCP opportuun maakt en wat Vlissingen daarbij van belang 
vindt. Een in Vlissingen nieuw aan te leggen riviercruisekade en de ontvangst van meer 
passagiers van riviercruiseschepen in de binnenstad staan daarbij aan ten grondslag. Voor het 
college is het van belang dat dit bekend wordt bij rederijen en touroperators en zij verzoeken 
DDCP hieraan invulling te geven.  
Het college besluit tot en met 2020 bij te dragen aan de operationele kosten van DDCP (€ 
1.000,- (2018), € 1.100,- (2019) en € 800,- (2020)) en verzoekt DDCP promotie voor Vlissingen 
te maken en stelt de gemeenteraad hiervan op de hoogte. 
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