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1103575 - Kadernota 2020 
Het startpunt voor deze kadernota is het bestaande beleid zoals opgenomen in de 
Programmabegroting 2019. Vanuit deze startpositie houden we in deze kadernota rekening 
met de bijzondere voorschriften vanuit het Artikel-12 traject, waaronder de jaarlijkse eigen 
bijdrage aan de sanering van de algemene reserve. Het inhoudelijk kader wordt bepaald door 
de uitwerking van de actiepunten, voortkomend uit het coalitieakkoord. De kadernota geeft het 
college het mandaat dit inhoudelijk en financieel perspectief verder uit te werken in een aan de 
gemeenteraad aan te bieden concept Programmabegroting. 

1100370 - Convenant aanpak drugscriminaliteit Zeeland 2019-2020 
Zoals bekend is per 1 januari 2019 het convenant Hennepteelt niet meer geldend. Dit is, samen 
met de in mei vorig jaar in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG), reden om de werking van het convenant opnieuw te bezien en daar waar nodig aan te 
passen. In het convenant dat nu voorligt, blijft de wijze waarop de verschillende partners 
samenwerken grotendeels hetzelfde. Wel is de werkingssfeer verruimd en zijn enkele 
aanpassingen doorgevoerd om te voldoen aan de eisen van de AVG en de Wet 
politiegegevens. Het college besluit het convenant 'Aanpak drugscriminaliteit Zeeland-West 
Brabant 2019-2022' aan te gaan. 

1101376 - Voorbereidingsbesluit Scheldekwartier 
Het geldende voorbereidingsbesluit voor het gebied Scheldekwartier vervalt per 18 juli 2019. 
Om ruimtelijke sturing te behouden en ongewenste bouwontwikkelingen en gebruikswijzigingen 
te voorkomen wordt opnieuw een voorbereidingsbesluit voor het plangebied Scheldekwartier 
vastgesteld. Met het vaststellen van een voorbereidingsbesluit wordt aangegeven dat een 
bestemmingsplan in voorbereiding is. Het college besluit conform de raad voor te stellen dat 
een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied Scheldekwartier. 

1099032 - Plan Zeeuwse Huisartsenorganisatie preventieve inzet jeugd 
In samenwerking met de Walcherse gemeenten heeft de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie 
(ZHCO) een pilot uitgevoerd voor preventieve ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders bij 
de huisartsenpraktijken op Walcheren. Door de inzet van praktijkondersteuners geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) voor jeugd blijkt in de meeste gevallen de doorverwijzing naar de dure 
specialistische zorg te kunnen worden voorkomen. Dit sluit aan bij onderzoeken elders in het 
land. De ZHCO stelt voor deze preventieve ondersteuning in 2019 bij alle huisartsen op 
Walcheren in te richten en heeft daarvoor een plan ingediend. De gemeente staat positief 
tegenover dit plan en wil dit ondersteunen. Het college stelt € 19.328,- beschikbaar voor het 
Vlissingse deel van dit plan van de ZHCO, onder voorbehoud goedkeuring Artikel-12 
inspecteur. 

1102576 - Onderhoud Kapitaalgoederen 
Artikel 212 van de Gemeentewet verplicht gemeenten tot het opstellen van regels op het 
gebied van financieel beleid, het financieel beheer en de inrichting van de financiële 
organisatie. In artikel 18 van de Financiële verordening is vastgelegd dat het college beleid 
opstelt over het onderhoud van de kapitaalgoederen en dit ter behandeling en vaststelling aan 
de raad voorlegt. 
Deze paraplunota geeft op hoofdlijnen inzicht in het huidige vastgesteld beleid en beheer en 
legt de relatie met de paragraaf Kapitaalgoederen in de programmabegroting en jaarrekening. 
Tevens geeft de nota inzicht in de situatie als gevolg van de Artikel-12 status, waardoor de 
gemeente extra geld heeft gekregen voor het wegwerken van onderhoudsachterstanden. Doel 
is dat onze kapitaalgoederen weer up-to-date zijn, via het wegwerken van 
onderhoudsachterstanden en rehabilitatie. 


	Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 21 mei 2019
	1103575 - Kadernota 2020
	1100370 - Convenant aanpak drugscriminaliteit Zeeland 2019-2020
	1101376 - Voorbereidingsbesluit Scheldekwartier
	1099032 - Plan Zeeuwse Huisartsenorganisatie preventieve inzet jeugd
	1102576 - Onderhoud Kapitaalgoederen


