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Vastgesteld op 16 april 2019 

1091022 – Uitspraak Gerechtshof Den Haag in de zaak Transvision tegen de 
Walcherse gemeenten (doelgroepenvervoer) 
In 2015 spande Transvision een procedure aan tegen de gunning van het doelgroepenvervoer 
aan HALA Zeeland B.V. (TCR), later gevolgd door een hoger beroep. Daarop volgden 
bodemprocedures. Het gerechtshof in 's-Hertogenbosch heeft de vordering tot 
schadevergoeding afgewezen en Transvision veroordeeld tot het betalen van een 
proceskostenvergoeding van circa € 20.000 aan de Walcherse gemeenten. Dit bedrag dekt 
voor een groot deel de tot nu toe gemaakte kosten van rechtsbijstand. Transvision kan nog 
binnen drie maanden in beroep gaan. Dit heeft geen gevolgen voor het uitvoeren van het 
doelgroepenvervoer door HALA Zeeland B.V. 

1048145 – Evaluatie ‘Plan van Aanpak overlast Scheldebuurt’ 
De wijktafel Scheldebuurt bestaat uit verschillende actoren en werkt met het ‘Plan van aanpak 
overlast Scheldebuurt‘.Het Plan van aanpak is participatief tot stand gekomen en heeft als doel 
de leefbaarheid te verbeteren. Het Plan van aanpak dateert van eind 2016. De wijktafel heeft 
het Plan van aanpak samen met de gemeente geëvalueerd en wil de inzet vanuit de gemeente 
gecontinueerd wordt. Het college gaat akkoord met de evaluatie van het ‘Plan van aanpak 
overlast Scheldebuurt‘ en besluit het wijktafeloverleg te continueren in een afgeslankte vorm 
conform het voorstel uit de evaluatie. De gemeenteraad ontvangt een raadsinformatiebrief. 

1079706 – Toekenning zonder indicatie (wmo) 
Het college besluit om Maatschappelijk Werk Walcheren (Mww) in 2019 en 2020 een subsidie 
te verstrekken voor het uitvoeren van Thuisbegeleiding zonder Indicatie (TZI). In 2019 en 2020 
wordt jaarlijks € 24.600 beschikbaar gesteld aan Mww voor de uitvoering van TZI. 

1083713 – Vergunninghoudersparkeren De Willem Ruysstraat 
Met de ontwikkeling van woningbouw langs de De Willem Ruysstraat is de behoefte aan 
parkeerregulering toegenomen. Door de nabijheid van betaalde parkeervoorzieningen en de 
woningbouwontwikkeling rond het Scheldekwartier ontstaat er een grote druk op de 
parkeervoorzieningen die zijn bedoeld voor de omliggende woningen. Met de ontwikkeling van 
deze woningen is verder geanticipeerd op de invoering van vergunninghoudersparkeren. Het 
college besluit de De Willem Ruysstraat tussen de Aagje Dekenstraat en de Van 
Dishoeckstraat aan te wijzen voor vergunninghouders (zone A). Hierdoor blijven de 
parkeervoorzieningen langs de nieuwbouw aan de De Willem Ruysstraat beschikbaar voor de 
betreffende bewoners en hun bezoekers. 

1089602 – Rapport Monitoring Sociaal Domein 
In september 2016 is de raadswerkgroep monitoring, onder begeleiding van het ZB 
Planbureau, gestart met een traject om sturingsinformatie te ontwikkelen voor de Wmo, 
Jeugdwet en Participatiewet. In november 2017 is een besluit genomen over de nieuwe wijze 
van monitoren binnen het Sociaal Domein. Het college heeft de opdracht gekregen om dit uit te 
werken en te implementeren en met deze rapportagevorm te starten per 2018. Het college stelt 
nu het tweede rapport Monitoring Sociaal Domein Vlissingen vast. Het rapport Monitoring 
Sociaal Domein Vlissingen wordt ter kennisname aan geboden aan de raad. In 2019 wordt het 
rapport Monitoring Sociaal Domein Vlissingen voortgezet. 

1089662 – Doorontwikkeling van de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. 
Het is dit jaar tien jaar geleden dat de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V. (GVC) werd 
opgericht. Voor de aandeelhouders een passend moment om na te denken over de komende 
tien jaren. Het bestuur van de GVC besprak op 14 maart jl. de startnotitie “Op weg naar de 
GVC van de toekomst; kiezen van bestemming en route”. Het bestuur vraagt de gemeentelijk 



2 
 

aandeelhouders of zij de noodzaak en urgentie van een doorontwikkeling van de GVC 
onderschrijven. Wanneer de gemeentelijk aandeelhouders dit bevestigen, is de volgende stap 
om over de doorontwikkeling in gesprek te gaan met mede-aandeelhouder provincie Zeeland. 
Het college bevestigt het bestuur van de GVC dat de noodzaak en urgentie van een 
doorontwikkeling van de GVC wordt gedeeld. 

1090414 – Verkoop van een strook grond gelegen aan de Commandoweg aan de 
Koninklijke Scheldegroep  
De Koninklijke Scheldegroep (KSG) wil de fabriekswand aan de zijde van de Commandoweg 
vernieuwen en wil daarom graag een strook grond langs de fabriekswand van de gemeente 
kopen. De strook is nodig om een nieuwe wand te bouwen tegen de bestaande gevel. Het 
college werkt aan het verzoek mee om voor een totaal bedrag van € 8.800 exclusief btw, k.k. 
de strook grond te verkopen. 

1090705 – Uitwerkingsplan Valkhof, Souburg-Noord  
Voor de afronding van fase 1 van Souburg-Noord is het plan Valkhof ontwikkeld door Marsaki 
B.V. Het plan bestaat uit maximaal 9 grondgebonden patiowoningen aan een grote waterpartij, 
inclusief bijbehorende parkeervoorzieningen en toegang vanaf het reeds gerealiseerde 
plandeel van Souburg-Noord 1e fase. 
Ten behoeve van de afronding van de 1e fase van Souburg-Noord is een uitwerkingsplan 
opgesteld voor het plan Valkhof. Het college stemt in met het ontwerp-uitwerkingsplan Valkhof 
Oost-Souburg. Het uitwerkingsplan wordt gecoördineerd met de omgevingsvergunning 
'bouwen' in procedure gebracht. 
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