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845524 - Jaarstukken O.L.A.Z. 
B&W nemen kennis van de jaarrekening 2017, de begrotingswijzigingen 2018 en de 
begroting 2019 van het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.). De 
stukken worden ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
830171 - Kredieten riolering 2018    
Goede riolering is een basisvoorziening. De gemeente heeft hiervoor grote bedragen 
opgenomen in de begroting. B&W stellen deze kredieten beschikbaar. Het gaat om 
ruim € 4,9 miljoen.   
 
841566 - Vervanging leerplichtambtenaar  
Het Regionaal Bureau Leerplicht Walcheren ziet toe op naleving van de leerplicht op 
Walcheren. B&W zeggen voor dit schooljaar € 2.734,- toe voor vervanging van één 
van de leerplichtambtenaren. 
 
836960 - Verlengen vervoersovereenkomst   
B&W hebben de bestaande vervoersovereenkomst voor het zogenoemde 
doelgroepenvervoer verlengd tot en met 31 augustus 2019. Het vervoer wordt 
uitgevoerd door HALA Zeeland (Taxi Centrale Renesse). 
 
837789 - Zwemvaardigheid  
B&W nemen kennis van het rapport over de zwemvaardigheid van groep 3 t/m 8 van 
het basisonderwijs gedurende dit schooljaar. Er zit een stijgende lijn in, maar nog 
steeds verlaten kinderen de basisschool zonder zwemdiploma.  Er zijn daarom ook 
aanbevelingen voor de aanpak van het stimuleren van de zwemvaardigheid in het 
volgende schooljaar. B&W brengen dit alles ter kennis van de gemeenteraad.   
 
845770 - Parkeerterrein tijdelijk zorgcentrum Weyevliet 
WVO Zorg heeft het tijdelijk zorgcentrum in Weyevliet verlaten. Het leegstaande semi-
permante gebouw wordt op dit moment ontmanteld en verwijderd. Om 
kapitaalvernietiging te voorkomen mag het bijbehorende parkeerterrein blijven liggen 
in afwachting van een eventuele nieuwe bestemming in dit gebied. 
 
844927 - Gezond in de stad 
De Rijksoverheid stelt vier jaar lang geld beschikbaar voor het project ‘Gezond in de 
Stad’. Tot en met 2021 is voor de gehele gemeente Vlissingen jaarlijks € 38.100,- 
besteedbaar aan initiatieven die bijdragen aan het voorkomen en verkleinen van 
gezondheidsachterstanden. Voorstellen worden getoetst aan de hand van de nieuwe 
subsidieregel ‘Gezond in de Stad – 2018’.    
 
843384 - ‘Bidbook’ cultuur 
B&W nemen met instemming kennis van het Zeeuwse ‘bidbook’ ‘Samen in zee, 
cultuur als pijler van stedelijke aantrekkelijkheid in Zeeland’. Dit najaar wordt het 
‘culturele veld’ geraadpleegd. Dan volgt eventueel een aangepaste versie. 


