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Budgetoverhevelingen 
Het college heeft besloten een aantal budgetten van 2018 over te hevelen naar 2019. 
Het gaat om: 

 € 95.000 voor huisvesten van vergunninghouders; 
 € 91.000 voor brede schuldenaanpak; 
 € 678.000 voor afboeking van restant boekwaardes bouw scholen Souburg zuid; 
 € 97.907 voor bijdrage ‘bommenregeling’ gemeentefonds (niet gesprongen 

explosieven); 
 € 38.000 voor onderhoud trappen; 
 € 15.000 voor elektronische facturering; 
 € 55.000 voor Andere Overheid (dienstverlening). 

 
1059031 – Uitvoering gezondheidsbeleid en budgetoverheveling 
In juli 2018 is de Kadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren 2018-2021 door de Vlissingse 
gemeenteraad vastgesteld. De speerpunten uit dit beleid zijn: Gezond gewicht (preventie 
overgewicht), Genotmiddelen (Preventie gebruik genotmiddelen) en Gelukkig en Vitaal wonen 
(preventie eenzaamheid en depressie). Met het Uitvoeringsprogramma 2019 wordt richting 
gegeven aan de uitvoering van het gezondheidsbeleid. 
De gemeente ontvangt vanuit het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport middelen voor de lokale aanpak van 
gezondheidsachterstanden. In Vlissingen zijn deze middelen beschikbaar via een 
subsidieregel. In 2018 zijn er weinig aanvragen binnen gekomen. Door de ontwikkelingen in het 
veld en de inzet op communicatie is te verwachten dat er in 2019 meer aanvragen zullen 
komen. Het college besluit het uitvoeringsprogramma Gezondheidsbeleid 2019 vast te stellen 
en de resterende middelen Gezond in de Stad 2018 € 34.700 over te hevelen naar 2019. Het 
subsidieplafond Gezond in de Stad voor 2019 wordt met dit bedrag verhoogd en vastgesteld op 
€ 72.800 (€ 38.100 + € 34.700). 
 
1059808 – Normen- en toetsingskader 2018 
Het normen- en toetsingskader is van belang voor de controle door de accountant op het 
rechtmatig handelen van de gemeente (jaarrekening 2018). Het bevat een inventarisatie van 
voor de accountantscontrole relevante regelgeving en de operationalisering daarvan. Deze 
inventarisatie gebeurt aan het einde van het lopende jaar, zodat alle relevante ontwikkelingen 
worden meegenomen. Het college besluit het normen- en toetsingskader 2018 - behorende bij 
het Controleprotocol - vast te stellen en de raad er kennis van te laten nemen.  
 
1053853 – Verlenging dienstverlening 155 Help een bedrijf in 2019 
De gemeente heeft in 2018 een betaalde dienstverleningsovereenkomst met '155 help een 
bedrijf ' afgesloten. Doel is om ondernemers in de problemen door te verwijzen, zodat ze goed 
worden geholpen. Uit de evaluatie met het IMK (uitvoerder 155) blijkt dat er voldoende 
ondernemers zijn geholpen (voortijdig gestopt of gered van faillissement of doorgestart met 
hulp) om door te gaan met dezelfde dienstverlening in 2019. Dat kost in 2019 € 0,03 per 
inwoner (€ 1.350 ex btw, bij ca. 45.000 inwoners per 1 januari 2019). Het college besluit 
daarom om deze overeenkomst met één jaar te verlengen tot eind 2019. 
 
1055280 – Startbijeenkomst wijktafel boulevards 
Op 16 januari 2019 wordt er een startbijeenkomst georganiseerd voor een wijktafel van de 
boulevards. Tijdens de bijeenkomst vragen we aan de aanwezigen om deel te nemen aan een 
wijktafeloverleg als ambassadeur voor hun directe leefomgeving. 
Alle Vve's, bewoners die geen Vve hebben en ondernemers van de boulevards worden 
uitgenodigd.  



 
1056978 – Vervanging parkeerapparatuur in garages en op maaiveld 
Het college besluit af te wijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de 
vervanging van het parkeermanagementsysteem bij de parkeergarages Scheldeplein en 
Fonteyne en de raad voor te stellen om een krediet van € 220.000 beschikbaar te stellen voor 
de vervanging van betaalterminals en slagbomen in de parkeergarages en de introductie van 
kentekenherkenning in de parkeergarages Scheldeplein en Fonteyne. Daarnaast stelt het 
college de raad voor om een krediet van € 135.000 beschikbaar te stellen voor vervanging van 
pinterminals op straat, de investeringskosten als kapitaalslast te dekken binnen de 
parkeerexploitatie en af te zien van de plaatsing van slagbomen in het Spuikomgebied 
(parkeerterreinen Kenau Hasselaarstraat en Komstraat) en akkoord te gaan met de 
begrotingswijziging. 
 
1059268 – Struikelstenen voor omgekomen Joodse burgers 
Het college is akkoord met de plaatsing van struikelstenen in het trottoir door de Stichting 
Struikelstenen Zeeland ter nagedachtenis aan de omgekomen Joodse burgers tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 
 
1057172 – Nieuw contract postdiensten 
Het contract met de huidige leverancier Postnl eindigt op 31 december 2018. 
Volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Vlissingen is een meervoudige 
onderhandse aanbesteding doorlopen. Aan drie partijen is gevraagd offerte uit te brengen. 
Na gunning is Intrapost BV de partij met de beste aanbieding. 
 
1059456 – Art 12 rapport 2017 
Op basis van de aanvraag voor de aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds voor het jaar 
2017 op grond van Artikel-12 van de Financiële verhoudingswet heeft de Artikel-12 inspecteur 
een rapport geschreven. Om de aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 
2017 te ontvangen geeft de inspecteur diverse voorschriften. Het college neemt kennis van het 
Artikel-12 rapport 2017 en stelt de raad voor om in te stemmen met de voorgestelde opvolging 
van de voorschriften van de inspecteur. Daarnaast stelt het college de raad voor in te stemmen  
met de voorgestelde reactie op het rapport. 
 
1060015 – Inkoopfunctie Leeuwarden landelijke specialistische functies 18+ bij Fier 
Fryslân 
De inkoop van hulp aan volwassen slachtoffers van loverboys en eer-gerelateerd geweld wordt 
met ingang van 1 januari 2019 door de VNG overgedragen aan de gemeente Leeuwarden. 
(Reden hiervoor is gelegen in juridische factoren.) De gemeente Leeuwarden zal dus optreden 
als inkoper namens alle centrumgemeenten. Het totale bedrag dat de gemeente Leeuwarden 
ontvangt (€ 2.785.820) is het maximale budget dat wordt ingezet voor de specialistische 
functies. Omdat Leeuwarden de uitvoering gaat doen, ontvangt elke centrumgemeente iets 
minder uitkering voor Vrouwenopvang. Voor centrumgemeente Vlissingen (lees: de Zeeuwse 
gemeenten) gaat het om ca. € 900 tot maximaal € 1430 per jaar. 
 
1060606 – Beleidskader gemeentelijke woonwagen en standplaatsbeleid 
Het college besluit op grond van het door de Minister van BZK aan de Tweede Kamer 
gepresenteerde beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid een visie te 
ontwikkelen en onderzoek te doen naar de behoefte aan nieuwe woonwagen standplaatsen in 
Vlissingen voor de natuurlijke aanwas van woonwagen bewoners in Vlissingen. 
 
1056229 - Z4 werkagenda 2019 
Het college stemt in met de Z4 werkagenda. In de Z4 werkagenda is uitgewerkt met welke 
thema's de Z4 het komende jaar aan de slag gaat. De Z4 richt zich het komende jaar op een 
viertal vraagstukken: 

a. profilering stedelijkheid met de provinciale omgevingsvisie als belangrijk 
aangrijpingspunt; 

b. mobiliteit en bereikbaarheid; 



c. arbeidsmarkt en onderwijs. De aandacht voor ondernemerschap sluit hierop aan; 
d. havens en maritiem. 

Vlissingen richt zich als aanjager op de laatste twee vraagstukken samen met Middelburg (c) 
en samen met Terneuzen (d). De uitwerking van de thema's van de werkagenda vindt plaats 
via zogenaamde position papers, die de komende maanden worden opgesteld. 
 


