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849103 - Onderzoek TSD naar vervolghulp in het lokale netwerk na Veilig Thuis 
De landelijk samenwerkende inspecties in Toezicht Sociaal Domein doen onderzoek in 
verschillende jeugdzorgregio’s. Het onderzoek richt zich op het verder verbeteren van de 
vervolghulp door lokale instellingen aan cliënten die zijn overgedragen door de organisatie 
Veilig Thuis (hulp vanwege huiselijk geweld en kindermishandeling). 
Per regio doen drie gemeenten mee. In Zeeland zijn dat Terneuzen, Tholen en Vlissingen. De 
bedoeling van het onderzoek is om kennis te vergaren om daar waar mogelijk de vervolghulp 
te verbeteren, zodat deze optimaal bijdraagt aan het herstel van veiligheid voor deze cliënten. 
B&W van Vlissingen zijn positief over de intentie van het onderzoek en willen hieraan actief 
meewerken. Het College informeert hierover de gemeenteraad. 

848927 - Verlenging huurovereenkomst antennemast Oostsouburgseweg 
Aan de Oostsouburgseweg staat een tijdelijke antennemast van KPN. Het plaatsen van een 
definitieve mast vergt nog enige tijd. Daarom hebben B&W de huur- overeenkomst van de 
tijdelijke mast verlengd tot 31 december 2018. 

845811 - Vangnetuitkering 2017  
Over het jaar 2017 komt de gemeente Vlissingen weer in aanmerking voor de vangnetuitkering 
Participatiewet. Deze bijdrage van het Rijk biedt financiële compensatie voor tekorten op het 
budget ter toepassing van de Participatiewet.  
Vlissingen dient een aanvraag in om in aanmerking te komen voor deze bijdrage. 

848789 - Evaluatie jaarwisseling 2017-2018 
De jaarwisseling 2017-2018 is in tegenstelling tot vorig jaar rustig verlopen, zonder grote 
incidenten of ongeregeldheden. De evaluatie geeft een beeld van de jaarlijkse voorbereiding op 
de jaarwisseling door gemeente, politie, brandweer, stichting ROAT en de bewoners en van de 
effecten van de genomen maatregelen. B&W nemen de aanbevelingen uit de evaluatierapport 
over en zullen volgend jaar opnieuw zorgvuldig met alle partijen de jaarwisseling gaan 
voorbereiden. Dit besluit gaat ter kennisgeving naar de gemeenteraad. 

848937 - Beleidsnota bedrijfswoningen 
Bij sommige bedrijven zijn bedrijfswoningen toegestaan. Voor het gebruik van deze woningen 
gelden regels. In de nieuwe ‘Beleidsnota bedrijfswoningen’ wordt het begrip ‘bedrijfswoning’ 
nader omschreven en worden verduidelijkingen van de regels voorgesteld. De nota is ook 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 

847451 - Bouwrijp maken plan Ketelmakerij Scheldekwartier. Voorverkoop 
woningen van start 
B&W verlenen opdracht voor het bouwrijp maken van het deelplan Ketelmakerij in het 
Scheldekwartier voor een bedrag van € 634.000,- . Deze kosten zijn gedekt in de 
grondexploitatie Scheldekwartier. Betrokken partijen zijn bezig met de voorverkoop. De 
interesse voor de appartementen en grondgebonden woningen is zeer groot. 
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