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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 30 
oktober 2018 
Vastgesteld op 6 november 2018 

1029636 – Bezwaarschrift Stichting Speelgoedbank Zeeland 
In de vergadering van 27 februari 2018 heeft het college besloten de aanvraag voor een 
subsidie ten behoeve van de Stichting Speelgoedbank Zeeland te weigeren. Op 30 april jl. 
heeft de stichting een bezwaarschrift ingediend. De commissie bezwaarschriften Vlissingen 
heeft geadviseerd om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.   
Het college besluit conform het advies van de commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift 
Stichting Speelgoedbank Zeeland ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te 
laten. 

 

1047141 – Inzending Regionaal Cultureel Profiel Zeeland (Bidbook) voor 1 
november a.s. 
Bij besluit van 8 mei 2018 heeft het college met instemming kennisgenomen van het Bidbook 
“Samen in zee(1), cultuur als pijler van stedelijke aantrekkelijkheid in Zeeland”. In september 
2018 zijn hierover drie bijeenkomsten geweest in Middelburg, Goes en Terneuzen met in totaal 
ongeveer 135 deelnemers. Op basis van de input van die bijeenkomsten en de 
randvoorwaarden die het ministerie heeft opgesteld voor de inhoud van een regionaal 
cultuurprofiel, is een aanvulling gemaakt op het Bidbook. Het Bidbook en de aanvulling vormen 
samen het cultuurprofiel van Zeeland. Dit cultuurprofiel is op zijn beurt weer input voor het 
ministerie voor het cultuurbeleid 2021-2024. Tevens is het cultuurprofiel het vertrekpunt voor 
verdere samenwerking op het gebied van cultuur in Zeeland.  
Het college stemt in als deelnemende gemeente in het samenwerkingsverband provincie/Z4 en 
in met het bijgevoegde document ‘Samen in Zee (2)’, het cultuurprofiel van Zeeland en dient 
dat samen met het ‘Samen in Zee (1)’, voor 1 november 2018 in bij de Minister van Cultuur. 

 

1042184 – Aanbesteding doelgroepenvervoer 
De huidige overeenkomst voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer eindigt op 31 juli 
2019 voor het onderdeel leerlingenvervoer, respectievelijk op 31 augustus 2019 voor het overig 
doelgroepenvervoer en de haltetaxi. Dit betekent dat we samen met de gemeenten Middelburg 
en Veere de uitvoering van het doelgroepenvervoer en de haltetaxi (dit laatste namens de 
provincie Zeeland) opnieuw moeten aanbesteden. 
Tegelijkertijd dragen we de regie van de uitvoering van het doelgroepenvervoer en de haltetaxi 
opnieuw op aan de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V.. Tenslotte dragen we met 
ingang van de nieuwe vierjarige contractperiode het contractbeheer van de uitvoering van het 
doelgroepenvervoer en de haltetaxi op aan de GVC. 

 

1046059 – Ontwikkeling verblijfsaccommodatie Landbouwweg 9 
Het college besluit de procedure te starten om planologische medewerking te verlenen 
(projectomgevingsvergunning) aan de realisatie van vier recreatieappartementen in het vm. 
opjaagstation van Evides en een trekkershut op de locatie van de vm. windmolen, beiden 
grenzend aan het agrarisch bedrijf Landbouwweg 9. De gemeenteraad wordt in kennis gesteld 
van de aanvraag omgevingsvergunning. 

 

1043923 – Jaarverslag 2016-2017 Regionaal Bureau Leerlingzaken 
Walcheren 
De gemeente Middelburg heeft het Jaarverslag 2016-2017 Regionaal Bureau Leerlingzaken 
(RBL) Walcheren toegezonden. Het jaarverslag geeft een goed overzicht van de 
werkzaamheden en bereikte resultaten van RBL in de verslagperiode. Het college neemt 
kennis van het Jaarverslag 2016-2017 en legt dit ter kennisgeving voor aan de raad. 
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1047659 – 3e kwartaalrapportage 2018 
De 3e kwartaalrapportage 2018 is opgesteld conform de opzet en planning van de 
kwartaalrapportages 2018. Het resultaat van de 3e kwartaalrapportage 2018 is afgerond  
€ 669.000 positief. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. In deze rapportage 
wordt gerapporteerd over de financiële resultaten op hoofdlijnen, significante afwijkingen in 
beleid, het frictiekosten overzicht, reserves en voorzieningen, het personeelsoverzicht en de 
bezuinigingenmonitor. De grondexploitaties maken geen onderdeel uit van deze 
kwartaalrapportage. Het college stemt in met de 3e kwartaalrapportage 2018 en stelt de raad 
voor de kwartaalrapportage vast te stellen. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring 
door de toezichthouder. 

 

1043506 – Aanvraag artikel 12-status voor het jaar 2019 
Het college besluit de raad voor te stellen om voor 1 december 2018 aan de beheerders van 
het Gemeentefonds een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds voor het jaar 2019 op 
grond van Artikel 12 van de Financiële verhoudingswet aan te vragen. Met inachtneming van 
de aangegeven aanpassing. 

 

1044009 – Programmabegroting 2019 
Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de Programmabegroting 2019 en 
in te stemmen met de meerjarenbegroting 2020-2022. 
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