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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W  
27 november 2018 
Vastgesteld op 4 december 2018 

1051960 – Nollebos/Westduin – participatieproces opstellen integraal streefbeeld 
Ter uitvoering van het raadsbesluit van 21 december 2017 is opdracht verstrekt aan het 
Landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers om een integraal streefbeeld voor het 
Nollebos/Westduinpark op te stellen. Participatie staat daarbij centraal, waarbij inwoners, 
stakeholders en belanghebbenden betrokken worden bij de opstelling van het integrale 
streefbeeld met inachtname van de door de raad gestelde kaders (raadsbesluit 21-12-2017). 
Het college van B&W heeft ingestemd met de collegeopdracht Nollebos/Westduin, waar het 
participatieproces deel van uitmaakt. De gemeenteraad ontvangt een raadsinformatiebrief. Op 
14 januari is er een informatiebijeenkomst in het Atrium in het stadhuis. Start: 19.00 uur. 

1047807 – Voorbereiding aanbesteding nieuwbouw scholen Souburg zuid 
Medio 2017 besloot het college de nieuwbouw van de scholen en gymzaal Souburg zuid verder 
voor te bereiden. Deze voorbereiding is nu zover dat de aanbestedingsstukken kunnen worden 
opgemaakt. In samenspraak met de scholen wordt een gezamenlijke geïntegreerde 
aanbesteding van zowel de beide scholen als de gymzaal voorgesteld. 
Het college besluit in te stemmen met het verder voorbereiden van een gezamenlijke Europese 
aanbesteding voor beide scholen en gymzaal Souburg zuid door Marsaki BV voor een bedrag 
ad €  48.770. 

1054795 – Naamgeving openbare ruimten in deelgebied Scheldewijk van het 
Scheldekwartier, Vlissingen 
Het college besluit de (nog aan te leggen) openbare ruimte in deelgebied Scheldewijk van het 
Scheldekwartier als volgt te benoemen: De Baloeranstraat, De Bataviastraat, De Dempostraat, 
De Indrapoerastraat, De Insulindestraat, De Kota Baroestraat, De Kungsholmstraat, De 
Maipustraat, De Tabananstraat en de Javastraat. De door te trekken Singel wordt benoemd als 
Singel. Deze straatnamen liggen vanaf vandaag 6 weken ter inzage. 

1044494 – Voortzetting taken leerplicht RBL 
De wettelijke taken op het gebied van leerplicht (voor kinderen tot 18 jaar) en Regionaal Meld- 
en Coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaters (RMC) (voor jongeren tussen 18 en 23 jaar) 
worden uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Walcheren. Het RBL 
Walcheren is ondergebracht bij gemeente Middelburg. De huidige taken worden bekostigd door 
de drie Walcherse gemeenten, aangevuld met gelden van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
en extra RMC-gelden vanuit het Rijk. De ESF-gelden vallen weg per 2019 en de extra RMC-
middelen per 2021. Om de dienstverlening op het huidige peil te houden zijn extra middelen 
nodig vanuit de gemeenten (2,35 fte). In de programmabegroting 2019 e.v. zijn deze extra 
middelen reeds opgenomen. Het college besluit de huidige taken op het gebied van leerplicht 
voort te zetten en stemt in met de inzet van deze extra middelen vanaf 2019 onder voorbehoud 
goedkeuring provincie van dit onderdeel van de programmabegroting. Daarnaast stelt het 
college het bijbehorende O+O-formulier vast en dienen zij (indien nodig) het formulier in bij de 
Provincie Zeeland als toezichthouder. 

1047995 – Eerste begrotingswijziging 2018 GR GGD – Veilig Thuis 
Veilig Thuis is in 2015 samengevoegd vanuit het vroegere Advies- en Steunpunt Huiselijk 
Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De Zeeuwse gemeenten hebben bij 
de oprichting besloten om Veilig Thuis onder te brengen bij de gemeenschappelijke regeling 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD Zeeland).  
Veilig Thuis bereidt zich voor op de aanscherping van de Wet meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling (verder te noemen: Wet Meldcode) op 1 januari 2019. Bijkomend 
constateert de GGD een structureel tekort op Veilig Thuis. De consequenties van de Wet 
Meldcode en het tekort zijn door de GGD inzichtelijk gemaakt in de begrotingswijziging. 
Het college besluit de raad voor te stellen om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 
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2018 van de GGD Zeeland ten behoeve van Veilig Thuis onder voorbehoud van positieve 
besluitvorming door het CZW-bureau (in mandaat namens het college van B&W Vlissingen) op 
de aanvraag om aanvullende financiering uit de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang en dit 
ook als zodanig te communiceren met de GGD. De hiervoor benodigde middelen ad. € 13.622 
(2018) en ad. € 16.427 (2019 en verder) beschikbaar te stellen en te dekken ten laste van het 
binnen de gemeentelijke begroting beschikbare budget voor Jeugdhulp. 
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