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Aanwezig: 24 leden 
SP (3), GL (1), PvdA (3), CDA (2), D66 (2), VVD (1), POV (1), LPV ( 5, PSR (4), CU (1), SGP (1). 
Afwezig: 3 (SP, D66, VVD) 
 

RAADSVOORSTELLEN 
5.0 Benoeming leden rekenkamer Vlissingen 

 
De raad besluit bij acclamatie: 
1. het aantal leden van de Rekenkamer Vlissingen per 1 februari 2017 te bepalen op zes, 
2. de heer S.M. Hoven en de heer R.E. Trouwborst per 1 februari 2017 te benoemen als lid van de 
Rekenkamer Vlissingen voor de duur van zes jaar. 
 

5.1 Vaststellen verordening burgerinitiatief Vlissingen 2017 onder gelijktijdige intrekking van 
verordening burgerinitiatief Vlissingen 2007  
 
De raad besluit unaniem: 
1. De verordening burgerinitiatief Vlissingen 2017 vast te stellen; 
2. De verordening burgerinitiatief Vlissingen 2007 in te trekken. 
 

5.2 Plan van Aanpak Orionis Walcheren  
 
De heren Achterhuis en van der Giessen hebben een belang en nemen niet deel aan de 
beraadslaging en de stemming.  
 
De heer Dooms heeft namens de LPV de volgende stemverklaring;  
De gemeente is geen flappentap waar naar believen geld uitgetapt kan worden. De LPV kan 
instemmen met besluitpunt 1, maar niet met het gevraagde budget.  
 
De raad besluit met de stemmen van de LPV (5), GL (1), PvdA (3), POV (1), CDA (2) tegen niet in 
te stemmen met het voorliggende raadsvoorstel. 
 
De raad besluit niet in te stemmen met: 
1. Het plan van aanpak 'Orionis Walcheren op Koers' vast te stellen en daarbij expliciet in te 

stemmen met de volgende punten: 
o In te stemmen met het benodigde budget voor zowel formatieve uitbreiding als overige 

kosten plan van aanpak (dit effect is verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2017 
Orionis Walcheren;  

o Extra inzet op de doelgroepen loopbaanontwikkeling en trajectontwikkeling; 
o Een beleidswijziging voor de inzet op statushouders; 
o Een beleidswijziging voor extra inzet op handhaving. 
2. Als zienswijze aan het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren aan te geven het Dagelijks 

Bestuur opdracht te geven ten behoeve van de uitvoering van het plan van aanpak voldoende 
waarborgen te garanderen met betrekking tot  
· de sturing op de realisatie van de doelstellingen,  
· de effectiviteit van de maatregelen  
· en de borging van de benodigde competenties binnen de organisatie. 

· Hiertoe met een voorstel te komen waarin de indicatoren voor monitoring ter controle en 
sturing op de realisatie van de doelstellingen in het plan van aanpak zijn opgenomen. 
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5.3 Eerste begrotingswijziging 2017 Orionis Walcheren  

 
De heren Achterhuis en van der Giessen hebben een belang en nemen niet deel aan de 
beraadslaging en de stemming.  
 
De raad besluit met de stemmen van de LPV (5), GL (1), PvdA (3), POV (1), CDA (2) tegen niet in 
te stemmen met het voorliggende raadsvoorstel. 
 
De raad besluit niet in te stemmen met: 

1. Als zienswijze aan het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren aan te geven in te 
kunnen stemmen met de eerste begrotingswijziging 2017 van Orionis Walcheren. 
2. De nadelige effecten voor 2017 en 2018 van respectievelijk per saldo € 985.100 en € 
105.700 te dekken ten laste van de algemene middelen (begrotingssaldi). 
3. De voordelige effecten voor 2019 en 2020 van respectievelijk per saldo € 210.600 en € 
227.800 ten gunste te brengen van de algemene middelen (begrotingssaldi).  
4. Hiertoe voor te nemen de tweede (gemeentelijke) begrotingswijziging 2017 vast te stellen. 
5. Dit besluit te nemen onder voorbehoud van formele goedkeuring door de toezichthouder. 

 
5.4 Vernieuwing strandpaviljoen Kon Tiki op het Westduinstrand. 

 
Dhr. Rijkse heeft de volgende stemverklaring; Het is een mooi plan maar de risico’s zijn te groot, 
o.a. bij een brand zijn de vluchtwegen beperkt. Daarom zal hij tegen stemmen.  
 
De raad besluit met de stemmen van de PvdA (3), GL (1) en SP (1) tegen: 
• 1. in afwijking van de regels van het geldende bestemmingsplan Westduin medewerking te 

verlenen aan het ingediende plan op de bestaande locatie met een jaarrond 
exploitatiemogelijkheid, zoals opgenomen in de bijlage 1 behorende bij dit raadsvoorstel, en de 
procedure daarvoor te starten; 

• 2. het geldende ruime bouwvlak van het Westduinstrand, zoals aangeven in de bijlage 3 
behorende bij dit raadsvoorstel, te verkleinen teneinde verdere uitbreiding van strandbebouwing 
op dat strandvak te voorkomen en de kernkwaliteiten te waarborgen in het licht van het concept 
Kustpact; 

• 3. de nog onbenutte restcapaciteit  van 10 extra strandslaaphuisje op grond van het 
bestemmingsplan Westduin niet meer te gebruiken, maar in te zetten op de bestaande locaties 
van de 2 paviljoens op het Westduinstrand teneinde verblijfsrecreatie op de verdieping mogelijk 
te maken; 

• 4. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, zoals aangegeven in de bijlage 2 
behorende bij dit raadsvoorstel. 

 
De motie van de LPV wordt met de stemmen voor van de LPV (5), PSR (4), D66 (2), POV (1), 
SGP (1) en CU (1) aangenomen; 
De motie draagt  het college op;  
• te bemiddelen en alles in het werk te stellen om tot een bevredigende oplossing te komen 

tussen Kon-Tiki en de direct aangrenzende strandhuisjes; 
• bij uitvoering streng te controleren of afspraken, exacte locatie en maatvoeringen worden 

nageleefd; 
• toekomstige,  geleidelijke, aanpassingen worden beperkt middels duidelijke afspraken voor 

een nader te bepalen periode, en zonodig en mogelijk bestemmingsplannen hierop aan te 
passen; 

• de raad te consulteren alvorens tot definitieve besluitvorming over te gaan; 
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5.5 Aanvraag bijdrage in kosten opsporing en ruiming niet-gesprongen conventionele 
explosieven. 
De raad besluit unaniem: 
1. tot het aanvragen van een bijdrage in de kosten van in totaal  € 559.023,90 (excl. BTW) voor 
opsporing en ruiming niet-gesprongen conventionele explosieven bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
 

5.6 Invoeren van een nieuwe financieringsystematiek (PxQ) Regionale Uitvoeringsdienst 
Zeeland 
De raad besluit unaniem: 
in te stemmen met het doorvoeren van een nieuwe financieringssystematiek (PxQ), binnen de 
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, op basis van het ingroeimodel. 
 

 
 

TOEZEGGINGEN 
 
1. De vragen over de HZ worden deze week nog beantwoord.  
 
2. De cijfers over de Vlissingse arbeidsmarkt (RIBIZ cijfers werkgelegenheid Vlissingen) worden  
  verstrekt aan de gemeenteraadsleden (zie vrijdagzending 27 januari 2017) 
 
3. Naar aanleiding van de beantwoording van de artikel 34 vragen van de CU en de SP over  
  de incidenten tijdens de jaarwisseling in de Bloemenbuurt wordt afgesproken hierop in een 
  Adviesraad terug te komen nadat alle rapporten klaar zijn. O.a. het camera toezicht en informatie  
  over de werkwijze van de BOA’s zullen meegenomen worden (opname actiepuntenlijst) 


