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824314 - Opdracht opstellen Voorlopig Ontwerp Dokbrug 
De opdracht voor het opstellen van het Voorlopig Ontwerp van de Dokbrug in het 
Scheldekwartier is aanbesteed. De kosten passen binnen het beschikbare budget in 
de grondexploitatie Scheldekwartier. Op basis van het gunningscriterium Beste Prijs 
Kwaliteit Verhouding krijgt Ingenieursbureau IV-infra b.v. de opdracht. 

 
807465 - Benoeming nieuwe leden Wmo-adviesraad Vlissingen 
B&W hebben de volgende personen gevraagd zitting te nemen in de Wmo-advies- 
raad: mevrouw M. Nastaly, mevrouw J. Dorst, de heer K. Hoogerheide en de heer 
A.I. Klaver. De Wmo-raad kan de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren. 

 
822812 - Bezwaarschrift RPCZ tegen het besluit om de subsidie af te bouwen 
Op 10 november 2016 heeft de gemeenteraad besloten de subsidie voor 
schoolbegeleiding in drie jaar tijd af te bouwen, om deze uiteindelijk in 2020 te 
beëindigen. Schoolbegeleidingsdienst RPCZ heeft van de gemeente een brief 
ontvangen over deze vermindering en beëindiging van de subsidie. Het RPCZ heeft 
hiertegen bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is ongegrond verklaard. De volledige 
afbouw van de subsidie wordt voortgezet. 

 
822874 - 822185 - Regionaal educatieplan en budget 2018 
Gemeenten moeten volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) zorgen voor 
opleidingen educatie voor analfabeten, laaggeletterden en inburgeraars. Hiervoor 
moet jaarlijks een regionaal plan worden overlegd. B&W hebben dit plan voor 
Walcheren voor 2018 (inclusief budget) vastgesteld. 

 
812799 - Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten 
Het college van B&W neemt kennis van de financiële gevolgen uit het regeer- 
akkoord. Er zijn positieve financiële gevolgen voor de gemeente. De bijdrage aan de 
gemeente Vlissingen loopt op basis van een grove inschatting op van € 0,6 miljoen in 
2018 naar € 3,1 miljoen in 2022. De verhoging komt maar deels ten goede aan 
Vlissingen, omdat deze ten gunste komt van alle gemeenten waarvoor Vlissingen als 
centrale gemeente taken uitvoert. 

 
820540 - Decembercirculaire 2017 
Het Rijk geeft jaarlijks de decembercirculaire uit met de stand van de financiën. Dit is 
van belang voor de gemeenten. Voor Vlissingen betekent dit een positief resultaat op 
de gemeentelijke begroting, oplopend van € 26.000 in 2017 naar € 48.000 in 2021. 

 
821054 - Opdrachtverstrekking voor het toezicht Wet kinderopvang 2018 
Vlissingen geeft de GGD Zeeland opdracht voor de in 2018 uit te voeren inspecties 
van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouders en gastouderbureaus. 

 
824329 - Visie zorglandschap specialistische jeugdhulp Zeeland 
Zeeland is een kleine jeugdzorgregio. In 2015 ontvingen 6.000 jeugdigen uit Zeeland 
jeugdhulp, het minste aantal jongeren van Nederland. Door de geografische ligging 
van Zeeland, de opbouw van de bevolking en de spreiding van voorzieningen is het 



Zeeuwse zorglandschap kwetsbaar. Zonder onderhoud kunnen voorzieningen 
wegvallen. In navolging van de landelijke ontwikkelingen en afspraken van de VNG 
hebben de Zeeuwse gemeenten daarom in samenspraak met elkaar en de 
zorgaanbieders een toekomstgerichte visie op het specialistische zorglandschap in 
Zeeland voor jeugdhulp ontwikkeld. B&W vragen de gemeenteraad in te stemmen 
met deze visie. 

 
820679 - 824488 - Ørsted – vestiging in Vlissingen 
Het Deense energiebedrijf Ørsted gaat windmolenparken in de Noordzee bouwen. 
Het bedrijf wil de bouw en het onderhoud van deze parken uitvoeren vanuit een te 
bouwen bedrijfsvestiging aan de Westerhavenweg in Vlissingen. B&W zijn hierover 
verheugd en verlenen planologische medewerking. B&W vragen de gemeenteraad 
hetzelfde te doen voor zover het de bevoegdheden van de raad betreft. 

 
824386 - Budget startersleningen tijdelijk uitgeput 
Het beschikbare budget voor startersleningen bij woningbouw in Vlissingen is tijdelijk 
uitgeput. Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget van € 900.000,- is 
geheel besteed aan startersleningen na positieve adviezen van het Stimulerings- 
fonds Volkshuisvesting Nederland (SVN). Het College van B&W beraadt zich op een 
voorstel voor de gemeenteraad over het verstrekken van startersleningen in de 
toekomst. Tot die tijd kunnen aanvragen om een starterslening niet in behandeling 
worden genomen. 

 
819789 - Uitvoeringsprogramma 2018 Integraal Veiligheidsbeleid 
B&W hebben het veiligheidsprogramma voor 2018 vastgesteld. De thema's in 2018 
zijn de aanpak van druggerelateerde overlast, de aanpak van woonoverlast in de 
Scheldebuurt en het Middengebied, de aanpak van ondermijnende criminaliteit / 
havenveiligheid en de integrale aanpak van kwetsbare jongeren op Walcheren. 

 
823650 - Porthos begroting 2018 
Porthos is de uitvoeringsorganisatie voor de toegang tot Wmo en Jeugd van de 
gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Uit de begroting voor 2018 blijkt dat 
een aantal posten die eerder alleen voor 2017 geraamd waren, ook in 2018 nodig 
zijn. Het gaat dan om 2,5 fte incidenteel personeel (applicatiebeheerder en 
receptie). In 2018 is ook nog sprake van een tijdelijke situatie. Dit zorgt voor een 
hogere raming van geld voor inhuur vanwege ziektevervanging en de meerkosten 
van tijdelijk personeel. B&W hebben de begroting vastgesteld en stellen de 
gemeenteraad voor de meerkosten te dekken door een onttrekking aan de 
reserve sociaal domein. 

 


