Artikel 34 vragen Partij Souburg-Ritthem over:
RIB WVO Zorg over nieuwbouw Kop van het Dok
“Door WVO Zorg is aan het college verzocht om in gezamenlijkheid te zoeken naar
mogelijkheden om af te wijken van hetgeen is overeengekomen, in de sfeer van het bouwen
woonrijp maken en het bieden van specifieke faciliteiten tijdens de bouwperiode, om
uitvoering te geven aan de gesloten koop- en samenwerkingsovereenkomst.”
“Het college heeft de diverse mogelijkheden bezien en besloten om hieraan deels tegemoet
te komen. De tegemoetkomingen worden voor een aanzienlijk deel gedekt uit reeds in de
grondexploitatie voorziene budgetten. Voor het overige wordt dit verwerkt in de 1e herziening
van de grondexploitaties in 2020. In totaal vertegenwoordigen de bijdragen een maximale
(gekapitaliseerde) waarde van € 240.000,-.”

Vraag:
De € 240.000 maakte in eerste instantie geen deel uit van het contract met WVO
Zorg. Voor welke aspecten was dit budget in de grondexploitatie Scheldekwartier
opgenomen?
“Financiële verordening Vlissingen 2019 - Artikel 7. Informatieplicht
Het college besluit niet over:



a. het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter € 25.000; en
b. het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen dan nadat de raad is
geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en
bedenkingen ter kennis van het college te brengen.”

VRAAG:
Omdat de toekenning door het college van € 240.000 geen normale verstrekking van
middelen is, kan artikel 7b aan de orde zijn. Waarom heeft het college besloten de
gemeenteraad pas achteraf te informeren?
“In vervolg op de handreiking van het college, is door WVO Zorg besloten definitief voort te
gaan met de Kop van het Dok. De gronden hiervoor zijn, conform de planning in de
grondexploitatie, eind december 2019 overgedragen van de Gemeente Vlissingen aan de
stichting WVO Zorg.”

Vraag:
Welke reden is te geven voor het laat informeren van de gemeenteraad, verkoop
gronden eind december 2019 en informeren gemeenteraad per RIB op woensdag 29
januari 2020?
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