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1064163 – Verbetering telefonische dienstverlening  
De drie organisaties gemeente Middelburg, gemeente Vlissingen en Orionis Walcheren willen hun 
telefooncentrales vervangen door één gezamenlijke nieuwe centrale. Het college heeft in oktober 
2017 besloten tot een enkelvoudige onderhandse aanbesteding en daarbij ingestemd met de 
daarvoor benodigde dekking. De uitkomst van de aanbesteding is de offerte van AskRoger BV. 
 
1060933 – Walchers Educatieplan 2019 
De drie Walcherse gemeenten maken jaarlijks afspraken over de inzet van het budget Educatie. 
Scalda en ZB Planbureau hebben daartoe hun activiteitenplannen voor 2019 ingediend. Het college 
heeft ingestemd met het Activiteitenplan Walcheren 2019 van Scalda voor een bedrag van 
€ 303.852 en het Activiteitenplan Taalhuis 2019 van ZB Planbureau voor een bedrag van  
€ 104.500. Ook heeft het college ingestemd met de subsidiëring door gemeente Veere van Scalda 
en ZB Planbureau voor het uitvoeren van hun Activiteitenplan 2019. 
 
1060703 – Regionaal Educatieplan 2019 
Gemeenten moeten volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) zorgdragen voor een 
aanbod van opleidingen educatie met voldoende aandacht voor alle doelgroepen (analfabeten, 
laaggeletterden en vrijwillige inburgeraars c.q. niet-inburgeringsplichtigen). Educatie is volgens de 
WEB gericht op bevordering van de zelfredzaamheid van volwassenen (18 jaar en ouder) en sluit 
waar mogelijk aan op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs. Het college besluit in te 
stemmen met de inhoud van het Regionaal Programma Educatievoorzieningen 2019 en met de 
Zeeuwse overeenkomst volwasseneducatie 2019. Daarnaast wil het college bekijken om in 2020 
een Walchers en regionaal educatieplan via 1 gezamenlijk voorstel vast te laten stellen. 
 
1055911 – Activiteitenplan Onderwijsachterstandenbeleid en begroting 2019 
De gemeente Vlissingen voert al jaren actief beleid op het terugdringen en voorkomen van 
onderwijsachterstanden. De gemeente ontvangt hiervoor de doeluitkering 
Onderwijsachterstandenbeleid (hierna OAB). Met ingang van 2019 gaat een nieuwe beleidsperiode 
in. De berekening voor het bedrag dat gemeentes de komende jaren aan 
onderwijsachterstandsmiddelen gaan ontvangen is gewijzigd. 
De nieuwe indicatoren zorgen er voor dat de gemeente Vlissingen de komende jaren, 2019-2022, 
stapsgewijs een hogere specifieke doeluitkering OAB ontvangt. 
Met de hogere doeluitkering kan het onderwijsachterstandenbeleid worden uitgebreid. Hierbij moet 
wel rekening gehouden worden met ontwikkelingen zoals de wettelijk verplichte uitbreiding Voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE) uren voor doelgroep peuters van 12 naar 16 uur per week en de 
stapsgewijze vermindering van onderwijsachterstandsmiddelen bij twee onderwijsorganisaties voor 
primair onderwijs in Vlissingen. 
Het college besluit in te stemmen met het Activiteitenplan Onderwijsachterstandenbeleid 2019 en 
de begroting Onderwijsachterstandenbeleid 2019. Daarnaast leggen zij de Zomerschool als 
onderwijsachterstanden activiteit voor de jaren 2019 tot en met 2022 vast. 
 
1070902 – Ledenraadpleging VNG inzake omzetting CAR-UWO naar cao-tekst in verband met 
invoering Wnra 
Per 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht. De 
rechtspositieregeling (CAR-UWO) vervalt per die datum. Door de VNG is, samen met de 
vakbonden, de tekst van de CAR-UWO omgezet naar een Cao tekst.  
Verder heeft de VNG met de bonden een aantal aanvullende afspraken gemaakt.  
Het college stemt in met de omzetting van de CAR-UWO naar een genormaliseerde Cao 
gemeenten en de daarbij door de VNG gemaakte afspraken met de vakbonden over de invoering 
van de Wnra. 
 
  



1051276 – Vaststellen bestemmingsplan ‘Zeehaven- en industriehaven Sloe 2018’ 
Ter voldoening aan de wettelijke plicht tot actualisering van bestemmingsplannen, is het ontwerp-
bestemmingsplan 'Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2018' vervaardigd en op 15 augustus 2018 
gepubliceerd. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter visie gelegen. Er zijn 
acht zienswijzen ontvangen, die in de 'Nota beoordeling en besluitvorming zienswijzen ontwerp-
bestemmingsplan 'Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2018' zijn beoordeeld. Op een aantal 
onderdelen leidt dit tot een gewijzigde vaststelling. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter 
gewijzigde vaststelling aan de raad voorgelegd. Tevens wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast 
te stellen en de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren. Daarnaast stelt het college de 
raad voor om kennis te nemen van de concept verbeelding, zoals dat na besluitvorming raad zal 
worden vastgelegd.  
 
1064423 – Vervallen 4e kwartaalrapportage 2018 
In afstemming met de auditcommissie vervalt de 4e kwartaalrapportage 2018. Dit door te 
anticiperen op de nieuwe situatie in 2019, waarbij het college heeft gevraagd de 4e 
kwartaalrapportage 2018 te laten vervallen. 
 
1069021 – Principe-besluit uitbreiding restaurant De Lange Muur 
Bouwbedrijf Joziasse B.V. heeft namens de eigenaren van restaurant De Lange Muur (Alexander 
Gogelweg 59) een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de ingebruikname van het 
aangrenzende kerkgebouw (Alexander Gogelweg 57) ten behoeve van de uitbreiding van het 
restaurant. Verder voorziet het initiatief in de aanleg van een nieuw parkeerterrein op eigen terrein, 
aan de noordzijde van het huidige kerkgebouw. Het college besluit in principe (planologische) 
medewerking te verlenen aan dit initiatief.  
 
1068954 – Zeeuwse samenwerking Social Return on investment 
In het portefeuillehoudersoverleg sociale zaken van de VZG is de ledenbrief over een gezamenlijke 
aanpak op het gebied van de Social return on investment (SROI) onderwerp van gesprek. Het 
college besluit middels een brief aan de VZG aan te geven dat Vlissingen voor de samenwerking op 
het terrein van Social return on investment kiest voor scenario twee, regionaal beleid, sub regionale 
uitvoering. Dit op basis van de ervaringen in de Zeeuwse samenwerking op het terrein van 
werkgelegenheid. 
 
1071380 – Startnotitie jaarstukken 2018 
De jaarstukken van de gemeente Vlissingen vormen het sluitstuk van de Planning & Controlcyclus. 
Hiermee wordt door het college aan de gemeenteraad verantwoording afgelegd over het gevoerde 
bestuur. In deze notitie worden de uitgangspunten en planning gegeven voor de totstandkoming 
van de Jaarstukken 2018. Besluitvorming door de Raad is gepland op 27 juni 2019. 
 
1069281 – Eerste begrotingswijziging 2019 Orionis Walcheren 
Het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren heeft de eerste begrotingswijziging voor 2019 
vastgesteld en legt deze voor een zienswijze voor aan de raad. De begrotingswijziging is nodig, 
omdat het klantenaantal noemenswaardig is gedaald na de vaststelling van de begroting 2019 en 
de rijksvergoeding is gestegen. 
Aan de raad wordt voorgesteld als zienswijze aan te geven aan het algemeen bestuur van Orionis 
Walcheren in te stemmen met de voorgestelde wijziging. Het positieve resultaat van € 394.920 in 
2019 tot structureel € 1.091.150 vanaf 2022 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is onder 
voorbehoud van instemming van de Artikel 12 inspecteur en Gedeputeerde Staten van de provincie 
Zeeland. 
 
 
 




