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818532 - Brief Provincie inzake preventief toezicht begroting 2018 
De begroting 2018 van de gemeente is niet structureel en reëel in evenwicht. Als 
gevolg hiervan staat de gemeente onder preventief toezicht van de Provincie 
Zeeland. In verband hiermee behoeven de begroting en de daarop betrekking 
hebbende begrotingswijzigingen, de goedkeuring van de provincie. De provincie  
geeft per brief deze toestemming, onder voorwaarden. 
 
821814 - Vervanging tractor sportparken 
Op de gemeentelijke sportparken wordt een tractor gebruikt. Deze wordt vervangen. 
Er is een investeringskrediet van € 45.000 beschikbaar.  
 
823264 - Aanvullen subsidie Humanitas Homestart Walcheren 
Humanitas Homestart Walcheren zet zich in voor kwetsbare gezinnen in Vlissingen.  
B&W vinden dit een goede zaak en stemmen in met het aanvullen van een tekort op 
de subsidie van € 3.432,- . 
 
822485 - Vaststellen 2e en 3e kwartaalrapportage 2017 Porthos 
B&W hebben de 2e en 3e kwartaalrapportage 2017 van Porthos vastgesteld en 
hierover de gemeenteraad geïnformeerd. Uit de rapportage blijkt dat de kwantitatieve 
gegevens grofweg in lijn liggen met die van voorgaande kwartalen. Dit maakt dat er 
inmiddels een duidelijk beeld is van de klantvraag aan Porthos en hetgeen nodig is 
om aan die klantvraag te kunnen voldoen. De rapportage van Porthos wordt als input 
meegenomen in de evaluatie van de zogenoemde Pentekening. Financieel gezien 
wordt in de rapportage de verwachting uitgesproken dat het jaar 2017 positief 
afgesloten kan worden. Het te verwachten positieve effect voor de gemeente 
Vlissingen is € 124.000,-.  
 
822401 - Z4 collegeconferentie 31 januari 2018 
De Z4 is de belangenorganisatie van de Zeeuwse steden Vlissingen, Middelburg, 
Goes en Terneuzen. De Z4 organiseert op 31 januari as. een conferentie rondom het 
thema 'Stedelijke aantrekkelijkheid'. De conferentie richt zich op de dialoog tussen de 
colleges van B&W en het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland over de 
trends en ontwikkelingen in het stedelijk gebied.  
 
822079 - Regiobureau ‘Tafel van 15’ 
B&W heeft ingestemd met de vorming van een regiobureau ‘Tafel van 15’ gericht op 
de ondersteuning van de bestuurlijke samenwerking in Zeeland. Wel moet goed 
gekeken worden naar de wijze waarop het bureau zich verhoudt tot de Vereniging 
van Zeeuwse Gemeenten, de belangenorganisatie Z4 van de vier Zeeuwse steden 
en de ‘Commissie Externe Spiegeling’ die zich richt op kansen en ontwikkelpunten in 
Zeeland. 
 
808287 - Plan patiowoningen De Savornin Lohmanlaan/De Kempenaerstraat 
Er is een plan voor de bouw van 8 patiowoningen op de hoek De Savornin Lohman- 



laan/De Kempenaerstraat. Het is een plan van Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap. Er zijn enkele bezwaren tegen ingediend. B&W wijzen deze af 
en verlenen planologische medewerking.  
 
 
 
 


