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Vastgesteld op 10 maart 2020 

1176372 - Consultatie herijking Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke 
Delta 
Om de zes jaar vindt een herijking plaats van de Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke 
Delta die in het kader van het Deltaprogramma is gemaakt. De gemeenteraden kunnen hun 
reactie hierop geven. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het concept van de 
herijking van de Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta 2021, waarin alle voor 
Vlissingen relevante onderwerpen zijn opgenomen. Daarnaast stellen zij de raad voor in te 
stemmen met het toevoegen van een passage in Hoofdstuk 4 om een onderzoek naar 
externe aanvoer van zoet water uit te laten voeren. 

1087862 - Financiering Odensehuis 
Er ligt een verzoek van het Odensehuis om de jaarsubsidie te verhogen. Het Odensehuis wil 
langer open zijn en investeren in de samenwerking met partners om meer preventie te 
realiseren. Gelet op de omvang van dementie in Nederland en de prognoses voor 2050, 
besluit het college de jaarsubsidie vanaf 2020 structureel te verhogen met € 4.000. 

1174746 - Fonds der Zeemans- en Vissersbeurs bijdragen 2020 en opheffing 
fonds 
Uit het Fonds der Zeemans- en Vissersbeurs worden jaarlijks financiële bijdragen verstrekt. 
Het gaat hier om bijdragen in het kader van de geschiedenis van Vlissingen. Voor 2019 en 
2020 besluit het college in totaal € 6.300 te verstrekken aan zeven bijdragen. Het fonds 
wordt vervolgens opgeheven, omdat de voorziening is uitgeput. De raad wordt middels een 
raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. 

1153445 - Activiteitenplan Onderwijsachterstandenbeleid en begroting 2020 
De gemeente Vlissingen voert al jaren actief beleid op het terugdringen en voorkomen van 
onderwijsachterstanden. De gemeente ontvangt hiervoor de doeluitkering 
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). In 2019 is een nieuwe beleidsperiode ingegaan. Bij 
het Beleidsplan Onderwijsachterstanden 2019-2022 staat aangegeven dat jaarlijks een 
activiteitenplan voor het OAB aan het college zal worden voorgelegd. In het activiteitenplan 
staan in het kort de activiteiten en organisaties genoemd waarvoor de gemeente Vlissingen 
haar OAB middelen inzet. Het college stemt in met het Activiteitenplan 
Onderwijsachterstandenbeleid 2020 en de begroting Onderwijsachterstandenbeleid 2020. 

1171412 - Specifieke uitkering educatie 2020 
Binnen de regio Zeeland is Goes als contactgemeente aangewezen en heeft op basis van de 
Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) een coördinerende rol op het gebied van opleidingen 
educatie. Per kalenderjaar wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
een specifieke uitkering educatie verstrekt aan de contactgemeente. Goes en de overige 
gemeenten hebben afspraken gemaakt over de wijze van uitvoering. Voor Vlissingen 
betekent dat Walcherse uitvoering waarbij de gemeente Veere als budgethouder fungeert. 
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De regionale afspraken zijn vastgelegd in een Regionaal Programma Educatievoorzieningen. 
De contact-gemeente stelt dit plan formeel vast. De Walcherse gemeenten hebben met 
Scalda afspraken gemaakt over de educatietrajecten en met het Taalhuis over de aanpak 
laaggeletterdheid.  
Het college neemt kennis van het Regionaal Educatieplan 2020 en stemt in met de 
afspraken over de uitvoering hiervan. Als drie Walcherse gemeente stellen we een subsidie 
beschikbaar van € 307.552 aan Scalda en van € 104.640 aan het Taalhuis Walcheren. 

1115599 - Definitief Inrichtingsplan Scheldewerf 
In het deelgebied Scheldewerf worden de komende periode verschillende (bouw)werken 
gerealiseerd. Na oplevering daarvan wordt het (direct) omliggende openbare gebied ingericht 
en woonrijp gemaakt. de gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Het concept van het 
"Inrichtingsplan Scheldewerf" is daar de basis voor. De kaders voor de inrichting van de 
openbare ruimte zijn al eerder door de raad vastgesteld (ontwikkelingsvisie / 
beeldkwaliteitsplan / grondexploitatie). Het is de bevoegdheid van het college om de 
uitvoering daarvan door middel van bijvoorbeeld dit definitief ontwerp te realiseren.  
Het college stemt in met het definitief Inrichtingsplan Scheldewerf en informeert gezien de 
strategische ligging van het gebied en het veelvuldig toekomstig gebruik daarvan, 
belanghebbenden en raadsleden middels een inloopbijeenkomst. 

1183521 - Stand van zaken dossier Marinierskazerne en vervolgstappen in het 
proces 
Op 14 februari 2020 heeft het Kabinet met betrekking tot de verhuizing van de 
Marinierskazerne naar Vlissingen twee voorgenomen besluiten genomen. Door deze 
voorgenomen besluitvorming is dit dossier in een andere fase beland. De gemeente 
Vlissingen gaat als volwaardig onderhandelingspartner, samen met de provincie en het 
waterschap, een onderhandelingsproces in met de Rijksoverheid gericht op een voor alle 
partijen aanvaardbaar compensatiepakket. Hierbij volgen we drie sporen, namelijk:  
1. Vergoeden gemaakte directe en indirecte kosten en gederfde inkomsten; 
2. Compenseren gemiste sociaal economische spin off, vergelijkbaar met de verkregen spin 

off bij een gerealiseerde Marinierskazerne; 
3. Herstel van imagoschade. 

 

In deze nota wordt verder een korte terugblik gegeven en wordt de te volgen strategie voor 
het komende onderhandelingsproces toegelicht. 
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