
 
Besluiten- en toezeggingenlijst  

Raadsvergadering van 23 maart 2017 
 
 
Aanwezig: SP ( 3 ), GL ( 1 ), PvdA ( 2 ), CDA ( 1 ), SGP ( 1), VVD ( 2 ), POV ( 1 ), LPV ( 5 ), PSR ( 4 ),  
CU ( 1 ) en D66 ( 3). 
Afwezig: P.M.W. Coret (SP), J.L Reijnierse (PvdA) en A.A.G. Muller (CDA). 
 
RAADSVOORSTELLEN 
5.1 Reactie op Zeeuwse Kustvisie (versie 14-12-2016). 

Mevrouw Verhage heeft namens GL de volgende stemverklaring: GL stemt in met de 
visie, maar zonder de wijziging die het college voorstelt. 
De heer Bouziani heeft namens de PvdA de volgende stemverklaring; De PvdA stemt in 
maar wil graag dat het Nollebos er buiten wordt gehouden.  
 
De raad besluit unaniem: 
1. in te stemmen met de Zeeuwse Kustvisie (versie 14-12-2016); 
2. in te stemmen met de reactie op de Zeeuwse Kustvisie zoals opgenomen in de bijlage nr. 
751954. 
 
 

5.2 Westduin/Nollebos - standpunt over ingediende Visie Eco-Parks. 
De raad besluit met de stemmen voor van CDA, VVD, PvdA, SGP, GL en POV het amendement 
van het CDA – POV – GL – SGP – VVD – PvdA niet aan te nemen. 
 

De heer De Zwarte heeft namens het CDA de volgende stemverklaring: Het CDA stemt  
in, maar niet met de motieven zoals verwoord in het raadsvoorstel. 
Mevrouw Janse heeft namens de SGP de volgende stemverklaring: De SGP stemt in 
maar niet met de motieven zoals verwoord in het raadsvoorstel. 
Mevrouw Verhage heeft namens GL de volgende stemverklaring: GL stemt in met het 
afwijzen van de visie maar niet met de motieven zoals verwoord in het raadsvoorstel. 
Mevrouw Vork-Ritter heeft namens de VVD de volgende stemverklaring: De VVD  sluit 
zich aan bij de vorige sprekers; De VVD stemt in met het voorstel maar niet met de 
motieven zoals opgenomen in het raadsvoorstel.  
De heer Bouziani heeft namens de PvdA de volgende stemverklaring: De PvdA sluit zich  
aan bij de vorige sprekers, de PvdA stemt in, maar niet vanwege de argumenten zoals 
verwoord in het voorstel.   
De heer Van Dalen heeft namens de CU de volgende stemverklaring: De CU stemt in 
maar het gaat de CU om de ondernemers, die wil de CU de ruimte geven. 
De heer Kraan heeft namens de POV de volgende stemverklaring: ook de POV stemt in 
maar niet met de motieven zoals verwoord in het raadsvoorstel.  
 
De raad besluit unaniem: 
Kennis te nemen van de Visie op het gebied Nollebos/Westduin van EcoParks Bouw- en 
Projectontwikkeling d.d. 31-8-2016  en daarmee niet in te stemmen op grond van de motieven 

zoals genoemd in dit voorstel. 
 

5.3 Aangepast 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 raad besluit met de stemmen tegen van PvdA (2), CDA (1), GL(1) en POV (1): 
1. Het aangepast plan van aanpak 'Orionis Walcheren op Koers' vast te stellen en daarbij 
             expliciet in te stemmen met de volgende punten: 
· In te stemmen met het benodigde budget voor incidentele personele inzet voor de jaren 



2017 en 2018 als de overige kosten het plan van aanpak (dit effect is verwerkt in de 
aangepaste eerste begrotingswijziging 2017 Orionis Walcheren);  

· Extra inzet op de doelgroepen loopbaanontwikkeling en trajectontwikkeling; 
· Een beleidswijziging voor de inzet op statushouders; 
· 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. 
 
 

5.4 Aangepaste 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 heer De Zwarte heeft namens het CDA de volgende stemverklaring: ondanks dat het CDA  
tegen het Plan van Aanpak heeft gestemd stemt het CDA nu voor omdat op dat vorige voorstel al 
een besluit is genomen. 
 
De raad besluit met de stemmen tegen van PvdA (2) en GL (1): 
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. Het nadelig effect voor 2017 van € 875.900 te dekken ten laste van de algemene middelen 

(begrotingssaldi). 
3. De voordelige effecten voor 2018, 2019 en 2020 van respectievelijk per saldo € 2.856, € 

378.700 en € 52.400 ten gunste te brengen van de algemene middelen (begrotingssaldi).  
4. Hiertoe voor te nemen de tweede (gemeentelijke) begrotingswijziging 2017 vast te stellen. 
 
 

5.5 Verordening Wmo & Jeugdhulp en Huishoudelijke Hulp 
De raad besluit met de stemmen tegen van PvdA (2): 

1.   Gelet op het bepaalde in de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1 derde lid van de Jeugdwet 
en de artikelen 2.1.3, 2.1.4 eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5 eerste lid, 2.1.6, 
2.1.7, 2.3.6 vierde lid en 2.6.6 eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
alsmede gelet op artikel 156 van de Gemeentewet de verordening Wmo en Jeugdhulp 
2017 vast te stellen; 

2.   De verordening Wmo en Jeugdhulp 2017 in te laten gaan op 1 april 2017; 
3.   Indien de beleidswijziging voor bestaande cliënten ongunstiger uitvalt, per individueel 

geval een redelijke overgangstermijn door uitvoeringsorganisatie Porthos vast te laten 
stellen; 

4.   Bij de inning van eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen het Uitvoeringsbesluit Wmo toe 
te passen; 

5. De in rekening te brengen kostprijs voor maatwerkvoorzieningen vast te stellen op 100% 
van de kostprijs van de voorziening, zolang de voorziening wordt gebruikt; 

6. Voor de producten dagbesteding, dagbestedingsvervoer, ambulante ondersteuning, 
persoonlijke verzorging en het noodfonds mantelzorg een afwijkende in rekening te 
brengen kostprijs vast te stellen van respectievelijk 0% voor het noodfonds mantelzorg en 
27% voor de andere producten; 

7.   De huishoudelijke hulp conform de wet als prestatie onder de Wmo te zien en deze aan te 
gaan bieden als maatwerkvoorziening. 

 
 

5.6 Taken gemeente Vlissingen 2017 en verder  
De raad besluit met de stemmen tegen van SP (3), PvdA (2), CDA (1) en POV (1) tegen: 
A. Kennis te nemen van het verslag over de besprekingen tussen de kopgroep van de 
gemeenteraad en de portefeuillehouders over de gemeentelijke taken en het overzicht van de (22) 



opmerkingen en aanbevelingen die door de kopgroep zijn gemaakt;  
 
B. Het college op te dragen deze 22 opmerkingen en aanbevelingen uit te voeren als volgt: 
 
1: Onderzoek te doen naar kostenterugdringing  jeugdhulp in lijn met plan Goes. 
2: Besluitvorming over Porthos aan de raad voor te leggen aan de hand van externe rapportages. 
3: Deelname van ROAT in alle gebiedsteams te bezien bij de evaluatie 2017. 
4: Ter verbetering van de prestaties van Orionis voort te gaan met de reeds ingezette acties. 
5: De kostendekkendheid van leges mee te nemen in de legesverordening 2018. 
6: Onderzoek en voorstellen te doen naar (uitvoering) toeristisch beleid en subsidie VVV in 2018. 
7: Een (beknopt) onderzoek te doen naar het stopzetten of terugbrengen van cameratoezicht. 
8: De reeds in gang gezette samenwerking en uitbreiding van het stadstoezicht te continueren. 
9: Geen nadere actie te ondernemen ten aanzien van aanbesteden van preventietaken van 
ROAT. 
10: De maximale benutting van Rijksvergoedingen bij ruiming van explosieven te continueren. 
11: De bestaande, in lijn met het takenpakket zijnde, capaciteit externe voorlichting te continueren. 
12: De vrijdagmiddagsluiting onderdeel te doen zijn van de besluitvorming als genoemd onder C. 
13: Kennis te nemen van de wens tot kostenbewustzijn bij de Raad bij het stellen van vragen. 
14: Het schoolzwemmen voor het speciaal onderwijs in 2017 of uiterlijk 2018 nader te bezien. 
15: Urentoerekening scholen Souburg Zuid en Scheldekwartier te herbezien en te verwerken in de 
begroting. 
16: Kostenreductie bij ontruimingen te onderzoeken. 
17: De kosten van en scenario's voor de Sloebrug nader te bezien in overleg met de provincie. 
18: Een nieuw plan voor aanpak van de Binnenstad voor te leggen aan de Raad. 
19: De begeleiding van externe initiatieven (o.a. realiseren boulevardvisie) te evalueren in 2017. 
20: Ingezette kostenverlaging weekmarkt (afval) te continueren en verdere besparing te 
onderzoeken. 
21: Onderzoek en voorstellen te doen naar wijze van uitvoering van toeristisch beleid in 2018. 
22: De uitvoering van maritieme activiteiten te bezien in het licht van de nieuwe gemeentelijke 
organisatie. 
 
C. In te stemmen met het takenpakket van de gemeente Vlissingen als voortvloeiend uit de 
begroting 2017 en in te stemmen met het eerdere raadsvoorstel d.d. 10 november 2016, "Doen 
we de goede dingen en doen we de dingen goed"; 
 
D. De gemeenteraad over de uitwerking van de 22 opmerkingen en aanbevelingen in de komende 
kwartaalrapportages te informeren en waar van toepassing voorstellen in de komende 
begroting(en) te verwerken. 
 

5.7 Evaluatie Huisvestingsverordening 2015 
De raad besluit unaniem: 
a. de 'Huisvestingsverordening Vlissingen 2017' vast te stellen overeenkomstig bijgaand ontwerp 

onder gelijktijdig intrekking van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2015; 
b. in te stemmen met het ontwerp van de 'Beleidsnotitie en beleidsregels omzetten en splitsen 

zelfstandige woonruimte', waarna hun college kan overgaan tot formele vaststelling daarvan; 
c. het gebied, waarin  - onder nadere voorwaarden -  vergunning kan worden verleend voor het 

onttrekken aan de permanente bewoning (tweede woningen) te verruimen overeenkomstig 
bijgaande tekening.  

 
5.8 Vaststelling Havenbeheersverordening Vlissingen 2017 

De raad besluit unaniem: 
- De Havenbeheersverordening 2017 vast te stellen; 
- De antwoordnota met beantwoording van de inspraakreacties en ambtshalve wijzigingen vast te  
  stellen.  
 

5.9 4e kwartaalrapportage 2016 
De raad besluit unaniem: 
De 4e kwartaalrapportage 2016 vast te stellen. 
 
 



 
5.10 Opzet en planning kwartaalrapportages 2017 

De raad besluit unaniem: 
De opzet en planning van de kwartaalrapportages 2017 vast te stellen. 
 

5.11 Deelname aan het Jeugdcultuurfonds Zeeland 
De raad besluit unaniem: 
1. Tot deelname aan het jeugdcultuurfonds;  
2. De hieruit voortvloeiende kosten van €30.150,- op jaarbasis bij de in de eerste 

kwartaalrapportage 2017 te verwerken effecten van de decembercirculaire 2016 te ramen op 
het Product Minimabeleid;  

3. Het bestuur van Jeugdsportfonds te verzoeken om operationalisering van jeugdcultuurfonds 
mogelijk te maken; 

4. Bovenstaand besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door het college van Gedeputeerde  
    Staten van Zeeland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (artikel 12-inspecteur). 
 

5.12 Audioverslaglegging vergaderingen Adviesraad en Besluitenraad 
De raad besluit unaniem: 
1. In te stemmen met audioverslaglegging van de Adviesraad en de Besluitenraad 
 
 
 

MOTIES 
 
6.1 De motie van het CDA en GL over een goede verdeling van het onderwijs wordt ingetrokken. 
 
6.2 De heer de Zwarte heeft de volgende stemverklaring: door het wel in stemming brengen van de 
motie worden de kansen voor het wetenschappelijk onderwijs in Vlissingen niet in beeld gebracht.  
 

De motie van de LPV – PSR- SP- D66 – CU over Vlissingen sterk in onderwijs wordt met de 
   stemmen van de PvdA (2) en CDA (1) tegen, aangenomen. 
 
  De motie draagt het college op: 
  -   op korte termijn in overleg te treden met de stuurgroep Campus Zeeland en daar 
   krachtig de kansen en mogelijkheden van Vlissingen voor het voetlicht te brengen 

-  eveneens in overleg te treden met GS van de Provincie Zeeland en het college van 
GS te overtuigen van de natuurlijke onderwijsomgeving in Vlissingen 

-  met de HZ in gesprek te blijven om op die manier bij te dragen aan de kracht van 
samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid 

 
TOEZEGGINGEN 
 
1. Het verslag van het tripartiete overleg wordt zo spoedig mogelijk naar de raadsleden  
  verzonden (bevestiging bestaande afspraak). 
 
2. In het overleg met GS (provincie Zeeland) zal de wethouder overleggen over de  
  mogelijkheid van het instemmen met de definitieve kustvisie door de gemeenteraad van  
  Vlissingen (opname actiepuntenlijst). 
 
3. Wethouder Elliott zal op korte termijn voor de Vlissingse raadsleden een bijeenkomst over  
  en met Campus Zeeland organiseren (opname actiepuntenlijst).  

 
 


