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847754 - Jaarstukken 2017 Orionis Walcheren 
De jaarstukken 2017 van Orionis Walcheren zijn ingediend door het dagelijks bestuur van 
Orionis Walcheren. Orionis Walcheren heeft in 2017 de belangrijkste doelstelling met 
betrekking tot het klantenbestand behaald. Het resultaat over 2017 bedraagt een daling van 
177 bijstandsklanten. Hiermee heeft Orionis Walcheren ten opzichte van het doel (een daling 
van 128 klanten) een extra daling van 49 klanten bereikt. Het financieel resultaat bedraagt 
Walchers ten opzichte van de laatste begrotingswijziging (3de begrotingswijziging) over 2017  
€ 1.393.000,- voordelig. Het jaarsaldo voor de gemeente Vlissingen als gevolg van de 
jaarrekening 2017 van Orionis Walcheren bedraagt € 795.550,- (voordelig). Het college besluit 
de raad voor te stellen in te stemmen met de jaarstukken 2017 en het positief resultaat van  
€ 1.393.000,- uit te keren aan de gemeenten. 

955250 - Gunning werkzaamheden bouwrijp maken Broederband (Scheldewijk) 
17.014 
De werkzaamheden in het gebied Scheldewijk in het Scheldekwartier zijn inmiddels zover 
gevorderd dat de locatie Broederband bouwrijp gemaakt kan worden. De werkzaamheden 
hiervoor zijn gegund aan de laagste inschrijver Bam infra B.V voor een bedrag van  
€ 340.000,-. Omwonenden worden door middel van een inloopbijeenkomst op woensdag 20 
juni geïnformeerd over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden. 

848829 - Poppodium in Vlissingen 
De gemeenteraad heeft op 1 maart 2018 een motie aangenomen over de tijdelijke verlenging 
van de subsidie voor de Piek. Het college wil graag voor 1 juli 2018 van het bestuur van de 
Stichting Cultuurwerf definitief uitsluitsel hebben over het al of niet tijdelijk voortzetten van de 
popactiviteiten in de Piek tot uiterlijk 1 juli 2019. Bij voortzetting van de popactiviteiten ontvangt 
de Cultuurwerf voor de periode 1 januari tot 1 juli 2019 een subsidiebijdrage van € 20.000,-. 
Indien de Cultuurwerf de activiteiten niet wil voortzetten wil het college andere partijen de 
mogelijkheid bieden om popactiviteiten aan te bieden.Tevens stelt het college voor een 
behoefteonderzoek uit te voeren naar de verschillende soorten popactiviteiten en de hiervoor 
benodigde faciliteiten in Vlissingen. 
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