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1319865 - Het slavernijverleden van Vlissingen 
In opdracht van de gemeente Vlissingen hebben 2 historici, Prof. dr. Henk den Heijer en dr. 
Gerhard de Kok, een historiografische verkenning (wat nu in de literatuur bekend is) 
uitgevoerd naar het slavernijverleden van Vlissingen. Het rapport laat er geen misverstand 
over bestaan: Vlissingen speelde een belangrijke rol bij de transatlantische slavenhandel, 
slavernij en kolonialisme! Vlissingen erkent dit. Tegelijkertijd is het slavernijverleden 
nadrukkelijk ook een Walchers en een Zeeuws verhaal. Middelburg speelde met Vlissingen 
gezamenlijk een grote rol en ook andere Zeeuwse steden hadden een aandeel. In Vlissingen 
wordt geen apart monument neergezet voor het slavernijverleden, omdat het 
slavernijmonument in Middelburg passend is. De gemeente Vlissingen blijft actief deelnemen 
aan de jaarlijkse slavernijherdenking op de Balans in Middelburg. Het college gaat nadenken 
over de wijze waarop in 2023, het landelijke herdenkingsjaar, ook in Vlissingen aandacht kan 
zijn voor het slavernijverleden. Het college heeft het onderzoeksrapport met een brief naar 
de gemeenteraad gestuurd. 

1323637 - Accommodatieplan op hoofdlijnen 
Het Accommodatieplan op hoofdlijnen is op een aantal punten aangevuld en gewijzigd. Het 
college biedt dit plan ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. 

1321350 - Eindrapport KplusV: verdiepend onderzoek naar Werkleerbedrijf 
Orionis 
Bureau KplusV heeft in opdracht van de colleges van de Walcherse gemeenten verdiepend 
onderzoek gedaan naar de wijze waarop de toekomstbestendigheid van het Werkleerbedrijf 
van Orionis kan worden vormgegeven en (in) welke (mate) realistische verbetermaatregelen 
kunnen worden ingezet, die leiden tot structurele verbetering van de financiële resultaten. 
Mede aanleiding voor het onderzoek is de in het voorjaar van 2020 uitgevoerde QuickScan 
van bureau Adlasz. Het college stemt in met de conclusies, aanbevelingen en 
verbetermaatregelen uit het door KplusV opgeleverde eindrapport. Het in het eindrapport 
gepresenteerde geheel aan interventies biedt de gemeente(n) en het management van 
Orionis de mogelijkheid en het inzicht om met een bredere, concretere en succesvollere 
aanpak tot de goede sociale en financiële resultaten te komen. Het bestuur van GR Orionis 
Walcheren wordt gevraagd een concreet implementatieplan uit te werken en aan het college 
aan te bieden ter besluitvorming door de gemeenteraad, de verbetervoorstellen en 
resultaatdoelstellingen transparant te monitoren, alsmede de financiële gevolgen (meerjarig) 
te verwerken in de eerstvolgende begroting(wijziging). De gemeente raad heeft het 
onderzoeksrapport met een begeleidende brief ontvangen. Dit besluit is genomen onder 
voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en de Provincie Zeeland als 
toezichthouder. 
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1318835 - Systematiek berekenen tekort Sociaal Domein en Werk & Inkomen 
(art.12) 
Het college heeft besloten om met ingang van 2021 de berekensystematiek van het 
begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen te gebruiken zoals de artikel-12 
inspecteur deze hanteert. Een verschil in systematiek leidt tot onvoldoende transparantie in 
de mogelijk aanvullende rijksbijdrage. Dit is niet wenselijk. Het ontstane tekort in het klassiek 
domein, ten gevolge van de verschuiving vanuit het sociaaldomein, wordt fasegewijs 
ingelopen. Dit besluit wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2021 en de 
programmabegroting 2022-2025. 

1322121 - Strategie en organisatie citymarketing gemeente Vlissingen 
In de zomer 2020 is gestart met een participatietraject om te komen tot een gedragen 
werkwijze van citymarketing in de gemeente Vlissingen. Dit proces is afgestemd met het 
traject voor de strategische visie. Er zijn diverse sessies gehouden, zowel intern als met 
stakeholders en inwoners. Het college stemt in met de werving van een kwartiermaker die de 
organisatievorm en een programma vorm gaat geven in lijn met voorgestelde strategie en de 
nog vast te stellen strategische visie. 
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