
Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 20 maart 2018 
Vastgesteld op 27 maart 2018 
 
 

  828434 - Subsidie Vluchtelingenwerk 2018 
De Stichting Vluchtelingenwerk Zeeland (VWZ) ontvangt ook in 2018 subsidie. VWZ 
is de provinciale vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de asielzoekers en status- 
houders in Zeeland. De subsidie in 2018 aan VWZ bedraagt Walchers € 211.035,-. 
Het aandeel van de gemeente Vlissingen hierin is € 81.671,-. 
 

  827904 - Evaluatieonderzoek Besturenfusie Mondia Scholengroep 
De Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap in Middelburg en het Scheldemond 
College in Vlissingen werken sinds 2012 samen onder de naam Mondia Scholen- 
groep. De samenwerking is geëvalueerd. De evaluatie geeft aan dat deze besturen- 
fusie ruimschoots aan alle gestelde doelen heeft voldaan. B&W hebben kennis 
genomen van de evaluatie en deze toegezonden aan de gemeenteraad.  
 

  838506 - Verhuur Witte Huis (Prins Hendrikweg 3) 
Het bedrijf Havenwerk heeft plannen om nieuwbouw te realiseren aan de Prins 
Hendrikweg in de Binnenhavens van Vlissingen. In afwachting hiervan wil Havenwerk 
het Witte Huis aan de Prins Hendrikweg 3 tijdelijk huren. B&W stemmen in met deze 
verhuur.  
 

  828503 - Sociaal Calamiteitenplan 
Op verzoek van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) heeft het College van 
B&W het Sociaal Calamiteitenplan vastgesteld. Het plan beschrijft de structuur en de 
werkwijze die gevolgd moeten worden bij een zorgcalamiteit. Het plan is een leidraad 
waarin beschreven is wanneer de portefeuillehouder zorg de regie heeft en wanneer 
de burgemeester en mogelijk andere partijen een rol hebben bij een dergelijke 
calamiteit en hoe alarmering hiervan in zijn werk gaat. 
 

  837095 - Raadsinformatiebrief personele ontwikkeling 2015 -2018 
B&W informeren de gemeenteraad over de personele ontwikkeling bij de gemeente in 
de afgelopen jaren. De informatie bevat een overzicht van de personele mutaties en 
van de wijze van aansluiting daarvan op de financiële administratie. 
 

  838503 - Zorgvernieuwing en transformatiedialogen jeugd 
In 2016 en 2017 zijn op initiatief van de drie Walcherse portefeuillehouders Jeugd 
transformatiedialogen georganiseerd met een brede doorsnede van uitvoerende 
werkers in het jeugddomein, de zogenaamde werkgemeenschap. Dit is alle partijen 
goed bevallen en past ook in de gewenste transformatie en vernieuwing. Daarom 
worden deze dialogen ook in 2018 voortgezet. Eind 2018 zal door de deelnemers de 
balans worden opgemaakt.    
 

  836955 - Kadernotitie Gezondheidsbeleid 
Gemeenten moeten volgens de Wet Publieke Gezondheid (WPG) iedere vier jaar een 
nieuwe nota Volksgezondheid vaststellen. In dit kader hebben B&W ingestemd met  



de Conceptkadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren 2018-2021. De nota ligt voor 
inspraak zes weken ter inzage. De Wmo-adviesraden zijn positief over de nota maar 
kunnen gedurende deze periode nog nader adviseren. B&W hebben de gemeente- 
raad geïnformeerd over de nota en over dit proces. 
 

  836064 - Overeenkomsten SportZeeland en Kunsteducatie Walcheren 
B&W hebben dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met SportZeeland en 
Kunsteducatie Walcheren. Het betreft kennismakingsactiviteiten met sport en cultuur.   
 

  834838 - Wijziging bestemmingsplan Kenniswerf West, Kanaalzone 
In de Kanaalzone van de Kenniswerf is altijd uitgegaan van de mogelijkheid om naast 
een bedrijf te wonen. Binnen het bestemmingsplan Kenniswerf-West is hierin voorzien 
door 'bedrijven met bedrijfswoningen' toe te staan. Vanuit jurisprudentie blijkt het 
echter lastig om aan te tonen dat een bedrijfswoning naast een bedrijf noodzakelijk is. 
Om dit gemakkelijker te maken hebben B&W besloten het bestemmingsplan 
Kenniswerf-west voor de Kanaalzone te herzien en deze bestemming te wijzigen in 
'Werken-Wonen'.  
 

  837660 - Deelname aan proefproject Waak Samen 
Vlissingen neemt gedurende zes maanden deel aan het Walcherse proefproject Waak 
Samen. Hierin kunnen bewoners, via een gratis te downloaden App, meldingen van 
bijvoorbeeld verdacht gedrag, doorzetten naar de politie. Er kunnen ook eenvoudig 
foto's of video's aan gekoppeld worden. De App zorgt ervoor dat mensen hun 
meldingen ook kunnen delen binnen hun eigen netwerken zoals Facebook, WhatsApp 
groepen, Instagram en andere social media. De politie heeft in andere regio's en 
gemeenten goede ervaringen met het krijgen van deze meldingen. Het zijn ook vaak 
meldingen die normaal gesproken niet bij de politie zouden komen omdat het voor 
bewoners vaak niet ernstig genoeg wordt geacht om 112 of het gewone nummer te 
bellen. De politie verwacht dat met dit proefproject het aantal bruikbare meldingen in 
Walcheren flink zal oplopen. 
 

  825657 - Onderzoeksrapport BMC Maatschappelijk Werk Walcheren 
In opdracht van de Walcherse gemeenten heeft BMC Advies onderzoek gedaan naar 
de werkzaamheden bij Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW). Dit onderzoek wijst 
uit dat voor het werken in gebieds- en basisteams een personeelsuitbreiding van 2,59 
fte nodig is. B&W delen deze mening en vragen de gemeenteraad een eenmalige, 
extra subsidie van € 53.095,- aan MWW toe te kennen. De gemeenten en MWW 
kunnen zo in 2018 onderzoeken hoe het capaciteitsprobleem vanaf 2019 structureel 
kan worden opgelost. Het voorstel is ook voorgelegd aan de financiële toezichthouder 
van de gemeente. 
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