
1 
 

Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 2 
juli 2019 
Vastgesteld op 9 juli 2019 
 

1111022 - Herontwikkeling Molenweg 55/Van Ginkelstraat 2 als gevolg van 
programmawijziging 
Voor de locatie Molenweg 55/Van Ginkelstraat 2 is, door Zeeuwland, een plan ontwikkeld voor 
8 woonzorg-units en 7 levensloopbestendige sociale huurwoningen. Met deze nota besluit het 
college de hiervoor benodigde grond aan Zeeuwland te verkopen. 
(toelichting volgt in het persmoment na de reguliere persbijeenkomst). 

1110595 - Stand van zaken berekening uittreedsom GR de Zeeuwse 
Muziekschool 
Op 27 november 2018 heeft het college van GS bepaald dat de Zeeuwse Muziekschool (ZMS) 
een extern deskundige moet inhuren om de uittreedsom opnieuw te berekenen. De gemeente 
geeft de voorkeur voor de offerte van APE. De kosten van dit onderzoek (voor Vlissingen een 
bedrag van € 9.200) worden verdeeld over de drie partijen, ZMS, gemeenten Sluis en 
Vlissingen.  

1112193 - Nieuwe Memorandum of Understanding voor de stedenband 
Vlissingen-Ambon 
Voor de samenwerking met de zusterstad Ambon is een nieuwe memorandum of 
understanding gesloten voor de periode van 5 jaar. 

1113225 - Gebiedsteams en regie op complexe casuïstiek 
Als onderdeel van de evaluatie Pentekening, zijn ook de gebiedsteams geëvalueerd. De 
gebiedsteams worden inhoudelijk aangestuurd en gefaciliteerd door Porthos. De sleutelwerkers 
worden geleverd door zogenoemde moederorganisaties: Maatschappelijk Werk Walcheren, 
Welzijn Middelburg en ROAT. Het stoppen van de samenwerking Porthos per 1-1-2020 en de 
uitkomsten van de evaluatie maken het noodzakelijk stappen te zetten ten aanzien van de 
gebiedsteams en meer specifiek de taak casusregie voor complexe casuïstiek met 
veiligheidsrisico. Het construct met moederorganisaties, zoals de gebiedsteams nu 
georganiseerd zijn, werkt niet prettig voor zowel de werkers als de organisaties. Om een 
nieuwe vorm voor complexe casusregie te kunnen organiseren is verschuiving van middelen 
nodig. Om dit mogelijk te maken, is het nodig een vooraankondiging hiervan te verzenden aan 
Maatschappelijk Werk Walcheren en ROAT. Op basis hiervan kunnen de organisaties een 
zienswijze indienen en kan het gesprek gestart worden.  
Het college besluit te stoppen met de huidige constructie van moederorganisaties voor de 
gebiedsteams. Ze versturen een vooraankondiging aan de moederorganisaties 
(Maatschappelijk Werk Walcheren en ROAT) over het afbouwen en uiteindelijk beëindigen van 
de subsidie voor het leveren van sleutelwerkers in de gebiedsteams. 

1108689 - Begroting Orionis Walcheren 2020 
Het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren vraagt de zienswijzen van de Walcherse raden 
over de begroting 2020. Hierin is opgenomen welke doelstelling we willen bereiken, wat we 
daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. In vijf programma's komt Orionis aan bod, 
namelijk: Arbeidsmarkt, Werkleerbedrijf, Inkomen, Schuldhulpverlening en Bedrijfsvoering.  
In de begroting 2020 staan twee onderwerpen centraal, continueren van Plan van Aanpak en 
de ontwikkeling van het leerbedrijf.  
Het college stelt de raad voor als zienswijze bij het algemeen bestuur in te brengen dat 
ingestemd kan worden met de Begroting 2020 Orionis Walcheren en in te stemmen met de 
Begroting 2020 Orionis Walcheren en de Meerjarenraming 2021-2023. Het college verzoekt 
Orionis het structurele voordeel op het reïntegratiebudget te verwerken in de begroting 2020 
ten gunste van de deelnemende gemeenten. Dit voorstel is onder voorbehoud van de Artikel 
12-inspecteur en toezichthouder. 
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1112524 - Samenwerkingsovereenkomst over sanering asbestdaken in 
samenspraak opgezegd 
B&W stemmen in met de opzegging van de samenwerkingsovereenkomst met iChoosr, het 
bedrijf dat de gemeente zou ondersteunen met de verplichte sanering van de asbestdaken.  
Asbestdaken worden voorlopig niet verboden in Nederland. De Eerste Kamer heeft een 
wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat op 4 juni 
2019 verworpen. De Eerste Kamer is in principe niet tegen een Asbestwet, maar maakt zich 
zorgen over de kosten die het vervangen van de giftige dakbedekking met zich meebrengt.  
De gemeente Vlissingen besloot samen drie buurtgemeenten én iChoosr de 
samenwerkingsovereenkomst op te zeggen. 


	Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 2 juli 2019
	1111022 - Herontwikkeling Molenweg 55/Van Ginkelstraat 2 als gevolg van programmawijziging
	1110595 - Stand van zaken berekening uittreedsom GR de Zeeuwse Muziekschool
	1112193 - Nieuwe Memorandum of Understanding voor de stedenband Vlissingen-Ambon
	1113225 - Gebiedsteams en regie op complexe casuïstiek
	1108689 - Begroting Orionis Walcheren 2020
	1112524 - Samenwerkingsovereenkomst over sanering asbestdaken in samenspraak opgezegd


