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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 4 
juni 2019 
Vastgesteld op 11 juni 2019 

 

1104844 - Verplaatsing Drankgigant naar President Rooseveltlaan 772 
De gemeente heeft een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van de Drankgigant voor 
de verplaatsing van deze onderneming vanuit de Paspoortstraat in Oost-Souburg naar de 
President Rooseveltaan 772 in Vlissingen. De aanvraag voldoet niet geheel aan de ter plaatse 
geldende bestemming, zodat er afgeweken moet worden van het bestemmingsplan. Bij de 
aanvraag is een ruimtelijke motivering gevoegd, waarin is beschreven dat het initiatief 
uitvoerbaar is en voldoet aan de relevante beleidskaders. Het college besluit daarom om een 
anterieure overeenkomst aan te gaan met Drankgigant Beheer B.V. en nadien de aanvraag 
omgevingsvergunning in mandaat te laten verlenen. 

1105558 - Jaarverslag Wmo-adviesraad 2018 
De Wmo-adviesraad heeft zijn jaarverslag 2018 opgesteld en aan de gemeente aangeboden. 
Het jaarverslag heeft als ondertitel 'Ontvlechting van Porthos: op weg naar de gewenste 
situatie'. De Wmo-adviesraad heeft onder meer, gevraagd en ongevraagd, adviezen gegeven 
over de evaluatie van de pentekening en de daaruit voortvloeiende ontvlechting van Porthos. 
De ondertitel dekt niet de lading van de werkzaamheden van de Wmo-adviesraad, omdat er 
ook nog vijf adviezen zijn gegeven over andere onderwerpen, zoals over het VN-Verdrag 
inzake rechten van personen met een handicap en de onafhankelijke cliëntondersteuning. Het 
college neemt kennis van het jaarverslag 2018 van de Wmo-adviesraad en biedt het 
jaarverslag 2018 aan de gemeenteraad aan middels een raadsinformatiebrief. 

1106646 - Overschrijding kosten Porthos 2019 
Op 31 december 2019 wordt Porthos opgeheven. Vanaf 1 januari 2020 is iedere Walcherse 
gemeente verantwoordelijk voor een eigen toegang voor de Wmo en Jeugdwet. Momenteel zijn 
de gemeenten bezig met het inrichten van deze nieuwe toegang en wordt Porthos ontvlochten. 
Gelijktijdig is op 11 september 2018 door de Walcherse gemeenten besloten dat Porthos in 
2019 operationeel moet blijven en dat dit een gezamenlijke en belangrijke opdracht is (spoor 
3). Dit vormt een grote uitdaging en kent een aantal risico's. De drie Walcherse colleges willen 
die risico’s voorkomen. Het college neemt kennis van een overschrijding van de kosten van € 
176.212 van Porthos 2019 en informeert de raad hierover. De overschrijding wordt financieel 
verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2019. 

1105856 - Jaarverantwoording toezicht kinderopvang Vlissingen 2018 
Het college van B&W stelt jaarlijks een verslag vast van alle toezicht- en handhavingstaken die 
de gemeente in het voorafgaande jaar ter uitvoering van de Wet kinderopvang heeft verricht. 
Het verslag is uiteindelijk bedoeld als verantwoording aan de Minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. 
Uit de analyse van de aan het verslag ten grondslag liggende gegevens, blijkt dat het toezicht 
op de kwaliteit van de kinderopvang, inclusief het handhaven op door de GGD gesignaleerde 
tekortkomingen, aan de wettelijk gestelde eisen voldoet. Het verslag is daarom op een tweetal 
onderdelen aangevuld met een corrigerende toelichting. Het college stelt de 
Jaarverantwoording toezicht Kinderopvang 2018 met de daarin gegeven toelichting vast.  

1106731 - Second Opinion Ecorys inzake 1e herziening grondexplotaties 2019 
Naar aanleiding van het verzoek van de accountant is er een opdracht aan Ecorys gegeven 
voor het doen van een second opinion over de 1e herziening grondexploitaties 2019.  
Het college neemt kennis van de rapportage. Op het vlak van de parameters, de financiële 
resultaten van de grondexploitatie en de bedrijventerreinprogrammering ziet Ecorys geen grote 
risico’s. Het college  stemt niet in met de conclusie van Ecorys dat de 
woningbouwprogrammering een financieel risico kan worden. De programmering gaat uit van 
de Walcherse woningbouwafspraken, die door de provincie zijn vastgesteld. Het rapport wordt 



2 
 

verstrekt aan de accountant van de gemeente in het kader van de controle van de 
grondexploitaties en aan de raad.  

1105273 - 1e bestuursrapportage 2019 
De 1e bestuursrapportage 2019 heeft betrekking op de eerste 4 maanden van 2019. Het doel 
van deze rapportage is om financiële afwijkingen aan te geven ten opzichte van de begroting 
2019. Hierbij wordt ook een prognose gemaakt van het financiële resultaat over geheel 2019.  
Het college stelt de raad voor in te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2019 met een 
totaal negatief resultaat van € 2.196.000. Het nadelig resultaat op het sociale domein en werk 
& inkomen dient als onderdeel van de 1e bestuursrapportage 2019, zijnde € 3.394.000, te 
worden onttrokken aan de algemene reserve. Het per saldo voordelige resultaat van de 1e 
bestuursrapportage 2019 exclusief het sociale domein en werk & inkomen, zijnde € 1.198.000 
wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Deze besluiten worden genomen onder 
voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland als 
toezichthouder. 

1094210 - Evaluatie Plan van Aanpak Orionis 2018  
De Participatiewet wordt in Walchers verband uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling 
(GR) Orionis Walcheren. De afgelopen jaren zijn wij als gemeente geconfronteerd met een 
sterk stijgend klantenbestand bijstand (Participatiewet) en een dalende Rijksvergoeding. Deze 
ontwikkeling heeft geleid tot hoge tekorten bij Orionis en dus ook bij de deelnemende 
gemeenten.  
Bureau Berenschot heeft in opdracht van het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren 
onderzoek gedaan naar de prestaties van de GR. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft 
Orionis Walcheren een plan van aanpak opgesteld voor 2017 tot en met 2020. Begin 2017 
heeft het DB dit plan van aanpak gehonoreerd nadat de 3 gemeenteraden hierover hun 
zienswijze hadden gegeven. Voorlopig is uitgegaan van een 2-jarige periode 2017-2018 met 
een evaluatie-moment in ieder jaar. In de begroting 2019 is dit met een jaar verlengd. Orionis 
Walcheren heeft de financiële resultaten c.q. de effecten reeds verwerkt in de eerste 
begrotingswijziging 2019. De begrotingswijziging is behandeld in de raad van 28 februari 2019 
en is met de voorgestelde zienswijzen vastgesteld. Het college neemt kennis van de resultaten 
van het Plan van Aanpak Orionis Walcheren over 2018. 


	Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 4 juni 2019
	1104844 - Verplaatsing Drankgigant naar President Rooseveltlaan 772
	1105558 - Jaarverslag Wmo-adviesraad 2018
	1106646 - Overschrijding kosten Porthos 2019
	1105856 - Jaarverantwoording toezicht kinderopvang Vlissingen 2018
	1106731 - Second Opinion Ecorys inzake 1e herziening grondexplotaties 2019
	1105273 - 1e bestuursrapportage 2019
	1094210 - Evaluatie Plan van Aanpak Orionis 2018


