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821306 - Vaststellen evenementenkalender 2018 
B&W hebben de lijst met evenementen voor 2018 vastgesteld en hierover de 
gemeenteraad geïnformeerd. Tot nu toe is er voor dit jaar voor 376 evenementen 
vergunning verleend. In de loop van het jaar zullen er nog aanvragen binnenkomen 
waardoor naar verwachting het aantal evenementen in 2018 op 550 zal uitkomen.  
 
824593 - Rapportage onderzoek betonconstructies breedplaatvloeren 
In Vlissingen is een inventariserend constructie-onderzoek uitgevoerd naar de in 
Vlissingen toegepaste breedplaatvloeren. Archikon constructeurs uit Goes heeft dit 
onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen verdachte of gevaarlijke constructies aangetroffen. 
B&W hebben de onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad verstrekt en geplaatst 
op de website van de gemeente. 
 
823563 - Ongevraagd advies Sociale Cliëntenraad Walcheren 
De Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) heeft een ongevraagd advies ingediend 
over het armoedebeleid van de gemeente Vlissingen. De SCW adviseert de huidige 
regelingen intact te houden en zo mogelijk aan te sluiten bij de hogere normen van de 
andere Walcherse gemeenten. B&W antwoorden de SCW dat er op dit moment geen 
voorstellen zijn tot versobering van het armoedebeleid. Maar verruiming van het 
beleid is ook niet aan de orde. Er is helaas geen geld om aan te sluiten bij de hogere 
normen van de andere Walcherse gemeenten.  
 
825354 - Vervolg op motie "Behoud van pulsvisserij" door fracties SGP en VVD 
Vlissingen geeft uitvoering aan de motie "Behoud van pulsvisserij". Samen met alle  
andere visserijgemeenten in Nederland laat Vlissingen via het Bestuurlijk Platform 
Visserij (BPV) een krachtig geluid horen voor het behoud van de pulsvisserij.  
 
824379 - Nationale Boomfeestdag 2018 
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Bijenhouders 
Vereniging krijgt Vlissingen op de Nationale Boomfeestdag een lindeboom 
geschonken. De plantplaats van de boom moet nog bepaald worden. Wethouder 
Josephine Elliott zal helpen met het planten van de boom op 14 maart 2018. 
 
810274 - Aanpassen Reglement op de Monumentencommissie 2011 
Het Reglement op de Monumentencommissie 2011 is aangepast. B&W stellen de 
gemeenteraad voor dit nieuwe reglement vast te stellen. Het betreft vooral de 
samenstelling en de werkwijze van de monumentencommissie. De samenstelling en 
de werkwijze van de commissie zijn in overeenstemming gebracht met de bestaande 
uitvoeringspraktijk.  
 
775641 - Plaatsing ondergrondse afvalcontainers 
Vlissingen houdt momenteel proeven met nieuwe wijzen van afvalinzameling. Hierbij 
wordt ook de ondergrondse inzameling betrokken. De planning van plaatsing van 
ondergrondse containers wordt afgerond. Daarna vindt er een evaluatie plaats. 



826335 - Opdracht procesbegeleider evaluatie klantproces Sociaal Domein 
Porthos krijgt een begeleider voor de evaluatie van het klantproces. Er is opdracht 
verstrekt aan mevrouw Jacqueline Eummelen-Drenth (JDC consultancy). Zij start vóór 
de gemeenteraadsverkiezingen (21 maart 2018).  

 
810284 - Herdenking bevrijding Vlissingen / Slag om de Schelde 
Dit jaar vindt de herdenking van de bevrijding van Vlissingen / Slag om de Schelde 
plaats op zaterdag 27 oktober 2018. In 2019 zal de bevrijding 75 jaar geleden zijn. Dat 
jaar zal een themajaar zijn: 'Vlissingen, 75 jaar Slag om de Schelde'. Er zullen dan 
meerdere activiteiten zijn en er worden herdenkingen gehouden op Uncle Beach bij 
de Oranjemolen en bij het Koopvaardijmonument op Boulevard Evertsen.  
 
823992 - 4e kwartaalrapportage 2017 
Elk kwartaal wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële stand van zaken 
van de gemeente. Onlangs verscheen de 4e kwartaalrapportage van 2017. De 
rapportage bevat de financiële afwijkingen (van meer dan € 100.000), de afwijkingen 
in beleid, het frictiekostenbudget, het personeelsoverzicht, de bezuinigingsmonitor en 
de afwijkingenrapportage van de grondexploitaties. B&W vragen de gemeenteraad de 
rapportage vast te stellen. 
 




