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1121247 - Budget opstellen nieuw langjarig huisvestingsplan onderwijs (SHP 
2020-2039) 
In het programma De lerende Stad 2019 is voorzien dat aan de gemeenteraad een nieuw 
huisvestingsprogramma onderwijshuisvesting ter besluitvorming wordt voorgelegd. Voor de 
totstandkoming van het nieuwe meerjarige, strategische programma wordt nauw 
samengewerkt met de schoolbesturen primair- en voortgezet onderwijs. Omdat het veelal om 
dezelfde schoolbesturen gaat, wordt het proces om input te verkrijgen voor het 
huisvestingsprogramma in samenwerking met de gemeente Middelburg uitgevoerd. Voor de 
uitvoering van het proces wordt expertise ingehuurd om uiteindelijk een 
huisvestingsprogramma 2020-2039 voor de gemeente Vlissingen en één voor de gemeente 
Middelburg op te leveren. Het college besluit het benodigde budget van € 32.000,- hiervoor 
beschikbaar te stellen. 

1104558 - Voortzetting regeling weerbaarheid primair onderwijs 
De bevordering van weerbaarheid is sinds 2008 een thema in het lokale jeugdbeleid van de 
gemeente Vlissingen en onderdeel van de meest recente Jeugdagenda Vlissingen (2013-
2016). De maatschappelijke doelstelling is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen 
in situaties waarin sprake is van grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesten) en 
machtsmisbruik. Scholen kunnen een belangrijke rol vervullen in het bevorderen van de 
weerbaarheid van leerlingen. 
Als gemeente willen we bevorderen dat scholen voor primair onderwijs zelf 
weerbaarheidslessen organiseren. We bevorderen dit door maximaal 40% van de kosten 
van de weerbaarheidslessen als subsidie te verstrekken. Hiervoor worden middelen ingezet 
die we van het Rijk ontvangen vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties. Als inhoudelijk 
toetsingskader stellen we de nieuwe subsidieregel vast. 

1134018 - Informeren raad stand van zaken motie ‘Behoud fysiek toeristisch 
informatiepunt in Vlissingen’ 
Op 28 juni 2019 heeft de raad de motie "behoud fysiek toeristische informatiepunt in 
Vlissingen" aangenomen. De motie vraagt een aantal mogelijkheden te onderzoeken. Het 
college van B&W heeft zowel het muZEEum als de Vlissingse Ondernemers Centrale 
gevraagd een businesscase op te stellen. De gemeenteraad heeft een raadsinformatiebrief 
ontvangen over de stand van zaken. 


	Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 24 september 2019
	1121247 - Budget opstellen nieuw langjarig huisvestingsplan onderwijs (SHP 2020-2039)
	1104558 - Voortzetting regeling weerbaarheid primair onderwijs
	1134018 - Informeren raad stand van zaken motie ‘Behoud fysiek toeristisch informatiepunt in Vlissingen’


