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1092027 - Overeenkomst onttrekking aan openbaarheid deel Oosterhavenweg 
Vesta 
In verband met de komst van de nieuwe kazerne naar Vlissingen wil Defensie een verbinding 
creëren tussen het terrein aan de Buitenhaven en het te bouwen kazernedeel op het 
binnendijkse terrein. Hiervoor moet een deel van de huidige Oosterhavenweg omgelegd 
worden. Defensie wil dit deel in eigen beheer hebben, zodat intern transport gemakkelijker 
verloopt en er vanuit veiligheidsoogpunt een betere controle uitgevoerd wordt op de 
weggebruikers. De ontsluiting van het bedrijf Vesta loop hierdoor gedeeltelijk over de eigen 
weg van Defensie. Defensie verleent Vesta toestemming gebruik te maken van de weg en 
garandeert de bereikbaarheid van het bedrijf. Beide partijen hebben hierover afspraken 
gemaakt. Het college gaat akkoord met de voorgestelde wijze van ontsluiting van het bedrijf 
Vesta. 

1095040 - Pilot Specialistische individuele begeleiding extra 
De drie Walcherse gemeenten vullen gezamenlijk het opdrachtgeverschap in voor de Wmo-
ondersteuning. Voor 2019 zijn nieuwe overeenkomsten ontwikkeld, omdat de huidige 
overeenkomsten (grotendeels) afliepen. Binnen deze overeenkomsten zijn verschillende 
zogenoemde bouwstenen ondergebracht. Eén van deze bouwstenen is Specialistische 
individuele begeleiding. Gedurende de periode van totstandkoming van het tarief voor deze 
bouwsteen, zijn verschillende gesprekken gevoerd met het Leger des Heils en Emergis over 
kostprijscomponenten. Hieruit is gebleken dat een specifieke groep klanten van deze 
dienstverleners een vorm van ondersteuning nodig heeft, waarbij het nieuwe tarief van 
Specialistische individuele begeleiding niet passend is. Om de zorg voor deze groep te 
continueren, en vooruitlopend op de doordecentralisatie van de centrumgemeentetaak 
Maatschappelijke Opvang (MO), is besloten een pilot te starten met Emergis en het Leger des 
Heils met een extra bouwsteen ‘Specialistische individuele begeleiding extra’. 

1091432 - Inzet budgetten verkregen uit bommenregeling gemeentefonds 
In 2018 en 2019 is op grond van de 'Bommenregeling' gemeentefonds een vergoeding 
verkregen voor de inzet van ambtelijke uren van in totaal € 146.231. 
Het deel over 2018, met een bedrag van € 97.907, is met een budgetoverheveling 
overgeheveld naar 2019. Bij de vaststelling van de jaarrekening komen deze gelden ter 
beschikking. De verwachting is dat in 2019 dit budget wordt besteed voor ca. € 70.000. 
Voorgesteld wordt om het dan nog resterende budget van € 76.000 in te zetten in de jaren 
2020 en 2021 en dit te verwerken via de 1ste bestuursrapportage 2019. 
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