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836155 - Evaluatie evenementen 2017 
Ter uitvoering van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 en het 
Evenementenbeleid is een evaluatie van de evenementen 2017 opgesteld. Na samenspraak 
met de organisatoren en met de veiligheidsdiensten zijn aandachtspunten geformuleerd ter 
verbetering van voorbereiding en uitvoering. Ook zijn met de werkgroep Gehandicapten 
Walcheren richtlijnen opgesteld voor de toepassing van het "UN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap" bij evenementen. Deze richtlijnen moeten na vaststelling deel 
gaan uitmaken van het evenementenbeleid. Het college heeft besloten de evaluatie 
evenementen 2017 en de richtlijnen vast te stellen. 
 
1013730 Ontwikkeling verblijfsrecreatieaccommodatie Landbouwweg 9 
Er is verzocht om ten hoogste drie appartementen en een trekkershut (verblijfsrecreatie) te 
realiseren als nevenactiviteit bij hun agrarisch bedrijf aan de Landbouwweg 9. Het planologisch 
beleid biedt in beginsel daartoe de mogelijkheid (de regeling Nieuwe Economische Dragers), zij 
het dat de nevenactiviteit binnen het agrarisch bouwvlak moet worden gesitueerd. In dit geval 
is dat niet mogelijk, omdat het bestaande gebouw daar buiten ligt. De beoogde ontwikkeling zal 
een aanmerkelijke ruimtelijke kwaliteitswinst betekenen, reden waarom het college besluit 
planologische medewerking te verlenen. Wel moeten daarvoor een ruimtelijke onderbouwing 
en een landschapsplan worden opgesteld. 
 
1011691 Opgave ingediende aanvragen onderwijshuisvestingsprogramma 2019 
Jaarlijks kunnen schoolbesturen een aanvraag voorziening onderwijshuisvesting indienen. 
Voor het Huisvestingsprogramma 2019 is één aanvraag ontvangen. Het betreft een aanvraag 
door de St. Onze Wijs voor uitbreiding van de Ichtusschool, als gevolg van stijging van het 
aantal leerlingen. De aanvraag wordt in behandeling genomen. Het college stelt hiervan alle 
schoolbesturen in kennis. 
 
848289 Aanpassing verkeerssituatie OBS Theo Thijssen ter bevordering van de 
verkeersveiligheid 
De medezeggenschapsraad en directie van OBS Theo Thijsen hebben aangegeven dat de 
ouders van de leerlingen de verkeerssituatie rondom de school als onveilig ervaren. De 
gemeente heeft samen met de medezeggenschapsraad en directie een verkeerskundig 
onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat tijdens een korte periode sprake is van intensieve 
menging van langzaam en gemotoriseerd verkeer op de toegangsroute en Kiss&Ride strook 
met de Troelstraweg. Dit wordt versterkt door een onduidelijke inrichting van de entree naar de 
Kiss&Ride strook met de Troelstraweg. Met behulp van een aantal kleinschalige verbeteringen 
kan de verkeersveiligheid voordelig en op korte termijn worden verbeterd. Hierbij is rekening 
gehouden met het belang van kwetsbare verkeersdeelnemers en omwonenden. De incorrecte 
wegmarkering van de Troelstralaan wordt weggehaald. De entree van de Kiss&Ride strook 
wordt aangepast. Op de Kiss&Ride strook komt een (onofficiële) suggestie stopstrook, zodat 
die optimaal kan worden benut. Dit voorstel is door een samenspel tussen meerdere partijen 
tot stand gekomen. Daarbij is de OBS Theo Thijssen op diens verantwoording gewezen. 
Scholen dragen zelf een grote verantwoording voor de veroorzaakte verkeersstromen. 
Gemeentelijk beleid omtrent verkeersvraagstukken rondom scholen wordt in een aparte nota 
uitgewerkt.  
 
1014603 Jaarverslag en jaarrekening 2017 Stichting Archipel Scholen 
De Raad van Toezicht van de Stichting Archipelscholen heeft het jaarverslag en de 
jaarrekening 2017 goedgekeurd en aan de gemeente aangeboden. Ingevolge art. 12 van de 
statuten van de Stichting Archipelscholen worden het jaarverslag en de jaarrekening jaarlijks 
ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. De jaarrekening is voorzien van een 
goedgekeurde controleverklaring. De financiële situatie van genoemde stichting kan als goed 



worden aangemerkt. Het college neemt het jaarverslag en de jaarrekening 2017 voor 
kennisgeving aan en biedt het ter kennisname aan de raad. 
 
1016216 Internetconsultatie over het wetsontwerp abonnementstarief 
De Wmo wordt gewijzigd. Het voornemen is om vanaf 1 januari 2020 het abonnementstarief in 
te voeren. Dat betekent dat er per huishouden € 17,50 per vier weken moet worden betaald 
voor Wmo-voorzieningen ongeacht het aantal voorzieningen dat wordt afgenomen.  
Door een tussenoplossing (wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo) wordt het 
abonnementstarief al ingevoerd vanaf 1 januari 2019. Voor de wetswijziging per 1 januari 2020 
is een internetconsultatie geopend. Aangezien er kritische kanttekeningen te plaatsen zijn bij 
de wetswijziging (er wordt gebroken met het principe 'bijdragen naar draagkracht', onvoldoende 
financiële compensatie voor de wijziging voor gemeenten en nog onvoldoende duidelijkheid 
over de effecten van de maatregel) wordt er middels een collegebrief gereageerd op de 
internetconsultatie. 
 

 
 




