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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 23 
april 2019 
Vastgesteld op 7 mei 2019 

1079290 - Bestemmingsreserve Revitalisering gemeentelijk 
accommodatiebestand (Project Revitalisering Accommodatiebestand) 

Voor de uitvoering van het project Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand en de 
hieraan gerelateerde taakstelling oplopend tot € 870.000 structureel vanaf 2022, is een 
frictiekostenbudget benodigd. In het gelopen artikel 12-traject (Artikel 12-rapport 2017/2018) 
zijn geen frictiekosten toegekend en is aangegeven dat deze kosten gedekt moeten worden uit 
de boekwinsten van de verkochte accommodaties. Om de inkomsten te kunnen labelen per 
project en om een goed overzicht te houden over zowel de kosten als de inkomsten uit 
verkopen, wordt de raad verzocht in te stemmen met de vorming van de bestemmingsreserve 
Revitalisering gemeentelijk Accommodatiebestand en de in- en uitgaven met betrekking tot 
deze reserve via een jaarplan bij de programmabegroting goed te keuren. 

1095388 - Jaarverslag 2017-2018 RBL Walcheren 

De gemeente Middelburg heeft het Jaarverslag 2017-2018 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 2017-2018 Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Walcheren. 

1092297 - Wederhoor conceptrapport Rekenkamer over Subsidies 

De Rekenkamer Vlissingen heeft, volgend op een eerder in 2011 uitgevoerd onderzoek, de 
vraag onderzocht in welke mate het subsidiebeleid helpt om de beleidsdoelen van de 
gemeente Vlissingen te realiseren. Het onderzoek kwam tot stand door bestudering van 
documenten en relevante literatuur en door interviews met direct betrokkenen. Het 
conceptrapport is voorgelegd aan het college met het verzoek om een wederhoorreactie. Met 
de reactie geeft het college haar visie op subsidieverlening en voorkomt het enkele fouten en 
misverstanden in het rapport. Het antwoord wordt integraal opgenomen in het definitieve 
rapport, zoals dat aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 

1094556 - Jaarrekening 2018, Begrotingswijzigingen 2019 en Begroting 2020 
O.L.A.Z. 

In deze nota wordt de jaarrekening 2018, begrotingswijzigingen 2019 en de ontwerpbegroting 
2020 O.L.A.Z. ter kennisgeving aangeboden. Definitieve besluitvorming over deze stukken 
vindt plaats in een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van O.L.A.Z. op 27 juni 2019. 
Het college wordt gevraagd, ter voorbereiding op deze vergadering van het AB, de jaarstukken 
ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad zodat die zijn (positieve) zienswijze 
uiterlijk 29 mei kan inbrengen bij O.L.A.Z.. 
De accountantscontrole op de jaarrekening vindt plaats vanaf 29 april. De bevindingen daarvan 
zullen op de vergadering van het AB van 27 juni beschikbaar zijn. De jaarrekening 2018 sluit af 
met een positief resultaat van € 56.199. Voorgesteld wordt dit resultaat toe te voegen aan de 
algemene reserve. De begrotingswijzigingen 2019 betreffen één incidentele en een viertal 
structurele wijzigingen. De ontwerpbegroting 2020 laat, na verwerking van de structurele 
maatregelen conform de begrotingswijzigingen 2019, een lichte daling zien van de totale 
kosten als gevolg van de nieuwe contracten afvalverwerking, wijzigingen in tonnages afval 
(verwerking restafval, GFT, oud papier en karton (OPK) omlaag, verwerking glas omhoog). 
Daarnaast is er een toename van de gemeentelijke bijdrage aan het beheer milieustraten als 
gevolg van de wetgeving die dwingt tot het steeds meer scheiden van afvalstromen. Ook is 
voorzien in een gemeentelijke bijdrage voor advies- en consultancykosten in verband met de 
aanbestedingen van drie afvalstromen (flessenglas, OPK en plastic- en drankenkartons (PD) in 
2020. 



2 
 

1093761 - Vaststellen Collegeverklaring ENSIA 2018 inzake Informatiebeveiliging 
DigiD en Suwinet 

Het college van de gemeente Vlissingen legt met deze verklaring verantwoording af over de 
geselecteerde informatiebeveiligingsnormen inzake DigiD en Suwinet op basis van de 
Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek.  
Het doel van ENSIA is om verantwoording over informatieveiligheid af te leggen aan de 
gemeenteraad. ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning en control cyclus voor 
informatiebeveiliging, neemt de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) als 
uitgangspunt en maakt gebruik van een daarop ingerichte zelfevaluatie. Hierdoor heeft het 
gemeentebestuur meer overzicht over de informatiebeveiliging van de gemeente en kan het 
bestuur beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad en andere 
belanghebbenden. Aan de gestelde voorwaarden van ENSIA in 2018  is voldaan. 

1093011 - BAG, BGT en BRO Verantwoordingsrapportage 2018 

Voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is in de zelfevaluatie van de 
Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) een score van 205 punten behaald 
(maximaal is 205), en voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een score van 
130 punten (maximaal is 150). Dit jaar is voor het eerst (en op vrijwillige basis) ook de 
zelfevaluatie uitgevoerd voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Voor de BRO is een score 
van 55 punten (maximaal is 120) behaald. Het vaststellen van de verschillende rapportages 
door het college is een verplicht onderdeel van de ENSIA. Het college stelt de 
verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO vast en besluit op basis van de uitgevoerde 
zelfevaluatie BGT de genoemde verbetermaatregelen door te voeren. 
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