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1038049 – Treffen afdoende maatregelen ter voorkoming olielekkage scheepswrak S.S. 
Spyros Armenakis 
De olielekkage van de S.S. Spyros Armenakis vraagt om het treffen van afdoende en 
duurzame maatregelen om nieuwe olielekkages te voorkomen. Het college stuurt een brief aan 
de HID-Rijkswaterstaat Zee en Delta. 
 
1038924 – Het opvragen van de NAW gegevens van Duitse kentekens 
Sinds enige tijd is het niet meer mogelijk om gegevens van Duitse kentekenhouders op te 
vragen bij het KBA, de Duitse RDW. De reden hiervan is dat er volgens Duitsland geen verdrag 
is om voor fiscale zaken NAW gegevens uit te wisselen. Gelet op het grote financiële belang en 
de rechtsgelijkheid van de inwoners / toeristen die gebruik maken van het betaald parkeren, is 
het mogelijk om via invorderingskantoren toch de NAW gegevens van kentekenhouders op te 
vragen. Hiermee kunnen dan toch naheffingsaanslagen worden opgelegd en in beginsel 
worden ingevorderd. Het college besluit voor het invorderen van de naheffingsaanslagen per 1 
oktober 2018 de Duitse kentekens op te vragen via een invorderingskantoor. 
 
1038045 – Raadsinformatiebrief uitkomst Mystery Guest onderzoek landelijke 
toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang 
In 2017 heeft het Trimbos-instituut landelijk onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van 
de maatschappelijke opvang. Er heeft ook onderzoek plaatsgevonden bij de maatschappelijke 
opvang in Vlissingen. Samengevat hebben er zich twee mystery guests gemeld bij het Het 
Witte Huis van Emergis waarvan er één (tijdelijk) is toegelaten en één de toegang is 
geweigerd. Het college neemt kennis van de uitkomst van het Mystery Guest onderzoek naar 
de landelijke toegankelijkheid van de Maatschappelijke Opvang en blijft in gesprek met 
zorgaanbieders van de maatschappelijke opvang om te bespreken waarom soms bepaalde 
keuzes moeten worden gemaakt. Daarnaast informeert het college de gemeenteraad over de 
uitkomst van het Mystery Guest onderzoek en de lokale toelichting daarop. 
 
1037318 – NT2 groep De branding 
Ondersteuning bij het aanleren van de Nederlandse taal is essentieel voor een goede 
communicatie. In de eerste plaats gaat het hier om de leerlingen op school, maar bijkomend 
verbetert het de communicatie met ouders/verzorgers. Het financieel ondersteunen van de 
aanstelling van een HBO geschoolde onderwijsassistente bij basisschool De Branding helpt 
deze school het Nederlands van leerlingen afkomstig uit EU landen, die geen Nederlands 
spreken te verbeteren en meer inzicht te krijgen in hun sociale situatie. Dit kan ook weer 
bijdragen aan een betere communicatie met ouders/verzorgers. Het college stemt in met de 
financiële ondersteuning ad € 8.190 van openbare basisschool De Branding, ten behoeve van 
extra taallessen voor leerlingen met een andere moedertaal dan het Nederlands (NT2). 
 
 
 
 
 


