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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 27 februari 2018 
Vastgesteld op 6 maart 2018 

825374 - Verzoek tot het vormen van reserves Kunsteducatie Walcheren 
Stichting Kunsteducatie Walcheren vraagt toestemming om bestemmingsreserves en 
een egalisatiereserve te vormen van maximaal 25% van de verleende subsidie. Het 
college van B&W staat dit toe, onder voorwaarden. 
 

828589 - Onderzoek programma i-Sociaal Domein naar de Jeugd regio Zeeland 
Een jaar geleden scoorde de Jeugdhulpregio Zeeland een onvoldoende in het 
onderzoek van het landelijke programma i-Sociaal domein. Recent is dit onderzoek 
herhaald. In een jaar tijd is de jeugdhulpregio Zeeland gestegen van de laagste 
waardering (E) naar de hoogste waardering (A). Dat betekent dat de Jeugdhulpregio 
ver is wat betreft het geautomatiseerd verwerken van het berichtenverkeer Jeugd, het 
werken met standaardproductcodes, het werken met standaardcontracten en het 
werken volgens het landelijk controleprotocol. Het college van B&W deelt deze 
positieve bevindingen met de gemeenteraad. 
 

830936 - Definitief verslag tripartiete-overleg 11 januari 2018 
De gemeente staat onder financieel toezicht van de Rijksoverheid en de provincie 
Zeeland. Van tijd tot tijd is er overleg van deze partijen met de gemeente over de 
financiële situatie, het zogenoemde tripartiete-overleg. B&W hebben kennis genomen 
van het verslag van dit overleg op 11 januari 2018. 
 

819977 - Uitvoeringprogramma 2018 milieubeleid 2016-2019 
B&W geven invulling aan het uitvoeringsprogramma 2018 van het milieubeleid 2016-
2019. Daarin staan Klimaat & Energie centraal. Het programma bevat besparing van 
energieverbruik en verhoging van het percentage duurzame energieopwekking in de 
eigen organisatie en bij particulieren. Andere onderdelen zijn onder andere 100% 
duurzaam inkopen, milieueducatie en het stimuleren van elektrisch vervoer. B&W 
hebben de gemeenteraad geïnformeerd over het programma. 
 

827124 - Aanvraag subsidie Stichting Speelgoedbank Zeeland 
Sinds november 2012 bestaat in Zeeland de Speelgoedbank Zeeland. Deze stelt 
tweedehands speelgoed ter beschikking van arme gezinnen met kinderen. De 
organisatie heeft ook de gemeente Vlissingen om subsidie gevraagd. Vlissingen 
verleent echter geen subsidie omdat het initiatief niet past in het minimabeleid en de 
Klijnsma-gelden al zijn ingezet voor andere doeleinden, zoals het Kindpakket. 
 

824168 - Activiteitenplan Onderwijsachterstandenbeleid en begroting 2018 
De gemeente Vlissingen voert al jaren actief beleid op het terugdringen en voorkomen 
van onderwijsachterstanden. De gemeente ontvangt hiervoor de doeluitkering 
Onderwijsachterstandenbeleid (hierna OAB). Omdat 2018 wederom als overgangsjaar 
is aangemerkt wordt het in de afgelopen jaren gevoerde beleid voortgezet. In de loop 
van 2018 wordt van het kabinet een nieuw vierjarig beleidsplan voor de periode 2019-
2022 verwacht. Op basis daarvan zullen gesprekken plaatsvinden met betrokken 
partijen over hoe het onderwijsachterstandenbeleid met ingang van 2019 zal worden 
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vormgegeven. B&W verlengen het activiteitenplan 2016- 2017 tot en met 2018 en 
stemmen in met de begroting OAB 2018. 
 

828508 - Subsidie Aanjaagfonds Cultuur Vlissingen Vintage 2018 
Stichting Vintage Promotions heeft een aanvraag ingediend om in aanmerking te 
komen voor een subsidie van € 5.000 uit het Aanjaagfonds Cultuur voor Vlissingen 
Vintage 2018. B&W verlenen deze subsidie niet omdat het geen vernieuwende 
activiteit voor een langere periode betreft. 
 

818352 - Deelname 155 Help een bedrijf 
De gemeente had in 2017 een dienstverleningsovereenkomst met '155 help een 
bedrijf'. Doel is om ondernemers in de problemen door te verwijzen, zodat ze goed 
worden geholpen. Deze dienstverlening (telefonisch en persoonlijke gesprekken met 
goede doorverwijzing) wordt ook in 2018 weer afgenomen.  
 

822371 - Voordracht wethouder Vader als politiek lid in TZO North Sea Port 
Wethouder Albert Vader wordt voorgedragen als politiek lid van het toezichthoudend 
orgaan (TZO) van North Sea Port (NSP). Wethouder Josephine Elliott wordt aange- 
wezen als opvolger van wethouder Vader in het Dagelijks en in het Algemeen Bestuur 
van de GR Zeeland Seaports. Wethouder John de Jonge gaat fungeren als opvolger 
van wethouder Elliott in het Algemeen Bestuur van de GR Zeeland Seaports. B&W 
hebben de gemeenteraad geïnformeerd over deze voordrachten en benoemingen. 
 

827379 - Definitief onttrekkingsbesluit parkeerterrein De Willem Ruysstraat 
Aan de De Willem Ruysstraat ligt een tijdelijk parkeerterrein. B&W stellen de 
gemeenteraad voor dit aan het verkeer te onttrekken omdat hier woningbouw is 
voorzien. Het ontwerp onttrekkingsbesluit heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 
geen zienswijzen ingediend. 
 

830131 - Evaluatie Plan van Aanpak Orionis Walcheren 
Orionis Walcheren heeft de eerste evaluatie van het plan van aanpak ingediend. In het 
plan van aanpak geeft Orionis Walcheren de resultaten weer over de periode april tot 
en met december 2017. Het belangrijkste resultaat is de daling van het klantenbestand. 
Het doel ter vermindering van het klantenaantal is ruimschoots gehaald. Het plan van 
aanpak omvat enkel de resultaten van de maatregelen. Wat deze resultaten 
daadwerkelijk betekenen ten opzichte van de begroting van Orionis Walcheren én de 
gemeentelijke begroting zal blijken uit de eerste begrotingswijziging 2018. De eerste 
begrotingswijziging 2018 wordt op korte termijn door Orionis Walcheren aangeboden 
aan de Walcherse gemeenten. B&W nemen nu kennis van de resultaten van het plan 
van aanpak en informeren hierover de gemeenteraad. 
 

826616 - Verlenging gebruiksovereenkomsten sirenes 
Bij calamiteiten is het belangrijk tijdig de bevolking te kunnen waarschuwen. Daarvoor 
is een landelijk stelsel van sirenes dat maandelijks wordt getest op elke eerste maan- 
dag van de maand om 12.00 uur. Ook in Vlissingen staan deze sirenepalen. Het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties heeft hiervoor in 2004 een 
tijdelijke overkomst met de gemeente afgesloten voor het plaatsen van deze palen. De 
tijdelijke overeenkomsten zijn verlopen. Er worden nu nieuwe overeenkomsten 
aangegaan door het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor elke locatie afzonderlijk. 
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798897 - Resultaten project "Aan de buurt" 
Vlissingen kent het project "Aan de buurt" waarbij preventief huisbezoeken worden 
afgelegd bij inwoners van 75 jaar en ouder. Het project krijgt met ingang van 1 maart 
2018 subsidie van de gemeente. Er worden jaarlijks minimaal 500 huisbezoeken 
afgelegd.  
 

828909 - Algemene subsidieverordening Vlissingen 2018 
De concept-subsidieverordening heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. De 
Cultuurwerf, Stichting Maritiem Museum Zeeland, Stichting Werkgroep Gehandicap- 
ten Walcheren, Sociale Cliëntenraad Walcheren en Stichting Dierenasiel Walcheren 
hebben naar aanleiding hiervan een zienswijze ingediend. Het college stelt de 
gemeenteraad voor om de Algemene subsidieverordening 2018 vast te stellen en de 
ingebrachte zienswijzen niet over te nemen. 
 

827505 - Naamgeving openbare ruimten eerste fase nieuwbouwplan Claverveld 
De straten in de nieuw te bouwen wijk Claverveld krijgen namen van (oude) fruitrassen. 
De hoofdweg door Claverveld krijgt de naam Kershage. Twee secundaire wegen 
krijgen de namen Bellefleur en Zomeraagt. Twee fiets-/voetpaden gaan Rabauw en 
Soete Dolphijn heten en een parkje krijgt de naam Zoete Ermgaard. 
 

826850 - Ontwikkeling Parkblok in Scheldewijk 
De gemeente sluit een overeenkomst met de Vlissingse Ontwikkelings Groep (VOG) 
voor ontwikkeling van het woningproject Parkblok in het Scheldekwartier. De 
gemeenteraad is hierover geïnformeerd.  
  


	Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 27 februari 2018
	825374 - Verzoek tot het vormen van reserves Kunsteducatie Walcheren
	828589 - Onderzoek programma i-Sociaal Domein naar de Jeugd regio Zeeland
	830936 - Definitief verslag tripartiete-overleg 11 januari 2018
	819977 - Uitvoeringprogramma 2018 milieubeleid 2016-2019
	827124 - Aanvraag subsidie Stichting Speelgoedbank Zeeland
	824168 - Activiteitenplan Onderwijsachterstandenbeleid en begroting 2018
	828508 - Subsidie Aanjaagfonds Cultuur Vlissingen Vintage 2018
	818352 - Deelname 155 Help een bedrijf
	822371 - Voordracht wethouder Vader als politiek lid in TZO North Sea Port
	827379 - Definitief onttrekkingsbesluit parkeerterrein De Willem Ruysstraat
	830131 - Evaluatie Plan van Aanpak Orionis Walcheren
	826616 - Verlenging gebruiksovereenkomsten sirenes
	798897 - Resultaten project "Aan de buurt"
	828909 - Algemene subsidieverordening Vlissingen 2018
	827505 - Naamgeving openbare ruimten eerste fase nieuwbouwplan Claverveld
	826850 - Ontwikkeling Parkblok in Scheldewijk


