
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
  

   

 
 

     

 
              

          

             

              

           

       

 

               

             

           

            

           

        

 

              

          

          

                

  

 

            

            

            

     

  

Doel evaluatie en leeswijzer


Op 15 mei 2014 sloten de Lokale Partij Vlissingen (LPV), de Partij Souburg-Ritthem (PSR), D66, 

de Socialistische Partij (SP), de ChristenUnie (CU) en Progressief Ondernemend Vlissingen 

(POV) in de gemeenteraad van Vlissingen het coalitie- akkoord getiteld ‘Agenda voor herstel, 

samen op weg naar een gezond Vlissingen’. Het akkoord bevat een algemene koers alsmede 

richtinggevende voorstellen voor het College van Burgemeester en Wethouders en de 

gemeenteraad in de bestuursperiode 2014 – 2018. 

Het college en de gemeenteraad hebben zich in de bestuursperiode 2014 – 2018 met name 

geconcentreerd op de uitvoering van de in hoofdstuk 3 van het coalitieakkoord genoemde 

beleidsthema’s (‘De afspraken’) en de uitvoering van hoofdstuk 7 (‘Bijlage: Overige 

aangedragen punten’). Het akkoord is thans, aan het eind van deze bestuursperiode, 

goeddeels uitgevoerd en (bij meer langdurige projecten) in uitvoering. Deze evaluatie, met 

een schets van de uitvoeringsresultaten, vormt hiervan de verantwoording. 

Deze evaluatie bevat per hoofdstuk: 1.) de titel van het betreffende hoofdstuk uit het 

coalitieakkoord, 2.) een relevante samenvatting van het betreffende hoofdstuk uit het 

coalitieakkoord (in rood weergegeven), 3.) de evaluatie met de voorlopige uitvoerings-

resultaten van het betreffende hoofdstuk en - indien van toepassing - 4.) de extra acties naast 

het coalitieakkoord. 

Deze evaluatie wil bijdragen aan versterking en voortzetting van de zelfbewuste en 

slagvaardige bestuurlijke houding op weg naar een gezond Vlissingen. Deze evaluatie is 

samengesteld door het College van Burgemeester en Wethouders. Het college brengt deze 

ter kennis van de gemeenteraad. 
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1: De context 

Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

Mede door in het verleden gemaakte keuzes is de financiële positie van Vlissingen slecht. Als er niets structureel verandert, 

lijkt de financiële situatie van de gemeente Vlissingen tamelijk uitzichtloos. De tijd van zachte heelmeesters is voorbij. De 

gemeente Vlissingen moet snel en daadkrachtig worden bijgestuurd. 

Deze coalitie zet alles op alles om de gemeente Vlissingen een stabiel en collegiaal bestuur te bieden. Gemeenteraad, college 

van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie zitten te vaak op elkaars stoel. Hierdoor zijn we vaak niet mét 

elkaar, maar tegen elkaar aan het werken. Hier is veel verbetering mogelijk en noodzakelijk. 

Het is nodig een flinke impuls te geven aan ieders besef dienstbaar te moeten zijn en daar naar te handelen. Wij vertrouwen 

erop dat als de gemeente Vlissingen ongemakkelijke waarheden onder ogen durft te zien, pijnlijke maatregelen niet schuwt 

en eendrachtig samenwerkt aan herstel, we een gezonde toekomst tegemoet kunnen zien. 

Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

Het huidige bestuur maakt serieus werk van het op orde brengen van de gemeentefinanciën. 

De noodzaak, de wens, èn de durf om de artikel 12 status te verkrijgen zijn uitgevoerd. Het 

proces van een jarenlange maar noodzakelijke schuldsanering is volop in gang en zal Vlissingen 

op lange termijn weer gezond maken. 

De Programmabegroting 2018-2021 is de nadere uitwerking van deze keuze. Vlissingen is 

stapsgewijs, maar vastbesloten, op weg naar een financieel duurzame en gezonde 

huishouding. Dit betekent voortgaan op de ingeslagen weg van bezuinigen, het maken van 

keuzes in beleid èn toepassing van speerpunten om de gestelde doelen te behalen. 

In het kader van de bezuinigingen is er een jaarlijks te realiseren taakstelling van € 2,1 miljoen 

in 2018 tot € 2,6 miljoen in 2021. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Agenda voor 

Herstel, de motie 15%, de analyses op basis van de rapportages van de artikel 12 inspecteur 

èn de keuze tot uitvoering van onze kerntaken. 

Hierin past de nieuwe gemeentelijke organisatie die ons in staat stelt om taken op een goede 

en efficiënte manier uit te voeren. Onze organisatie is nu flexibel, klantgericht en 

toekomstbestendig. Zij kan zich aanpassen aan toekomstige ontwikkelingen en veranderende 

verwachtingen in de maatschappij. 

Een belangrijk speerpunt is het gevolg geven aan de analyses van de artikel 12 inspecteur om 

een zo maximaal mogelijke inspanning te leveren aan de sanering van de algemene reserve. 
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Hiertoe zijn diverse bezuinigingsoperaties in gang, echter in bepaalde gevallen zijn verdere 

bezuinigingen niet meer mogelijk. 

Het onderhoud van de kapitaalgoederen wordt kritisch onder de loep genomen. Met de juiste 

beheerplannen kunnen wij – met goedkeuring van de artikel 12 inspecteur – geleidelijk het 

achterstallig onderhoud inlopen en zorgdragen voor een toekomstbestendig en kwalitatief 

goed niveau van onderhoud. 

Vlissingen heeft geleerd van de bestuurscrises uit het verleden. Er is thans een terdege besef 

van de noodzaak van vertrouwen van de diverse gremia in elkaar, van respect voor elkaars rol 

en verantwoordelijkheid en van het gemeenschappelijke doel: versterking van de gemeente 

en van het welzijn van de inwoners van Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. 

In de praktijk krijgt dit vorm door verbetering van werkmethoden, solide dossiervorming, 

kwaliteitsverbetering van documenten, stringente beoordeling van medewerkers, een 

cultuurveranderingstraject en een nieuwe gemeentelijke organisatie met als speerpunt 

dienstverlening. 

Extra acties naast het coalitieakkoord 

De verbeterde onderlinge verhoudingen hebben praktisch vorm gekregen in duidelijke 

afspraken en gestroomlijnde, transparante informatiestromen aangaande bestuurlijke 

documenten. 

Voorbeelden van praktische verbeteringen zijn een duidelijk omschreven missie en visie, een 

visie op dienstverlening en het peilen van de meningen van burgers en ondernemers. 
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2: De koers op hoofdlijnen 

Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

De afgesproken gezamenlijke koers laat zich typeren door de volgende uitgangspunten: 

•	� De gemeente Vlissingen neemt als uitgangspunt bij beleid en uitvoering steeds de dienstbaarheid aan de eigen burgers, 

ondernemers en bezoekers; 

•	� Het op orde brengen van de gemeentefinanciën heeft prioriteit; 

•	� De toekomst wordt niet belast met verdere verplichtingen die niet in redelijkheid kunnen worden nagekomen; 

•	� De gemeente Vlissingen herstelt bij voorkeur op eigen kracht; 

•	� Harde maatregelen zijn snel noodzakelijk; 

•	� Alles is bespreekbaar, niets is onaanraakbaar; 

•	� De gemeente Vlissingen blijft sociaal en solidair met de zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving en ontziet deze 

groepen zoveel mogelijk; 

•	� Verbeteringen kunnen niet langer komen uit meer budget, maar uit creatief, slim en onorthodox denken en handelen; 

•	� De gemeentelijke organisatie wordt doorontwikkeld naar een meer voorwaardenscheppend en regisserend model; 

•	� Uitvoeringszaken op afstand zetten of in samenwerking verrichten gebeurt alleen als dat aantoonbaar de kwaliteit 

verhoogt en de kosten verlaagt; 

•	� De gemeente Vlissingen werkt bij voorkeur op Walcherse schaal samen met de gemeenten Middelburg en Veere. 

Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

De gehele gemeentelijke organisatie, inclusief de leiding, is op de schop genomen. De 

dienstverlening heeft een prominentere plek gekregen in de nieuwe ambtelijke organisatie. 

Er is een Directie Dienstverlening met gekwalificeerde medewerkers op een organisatorisch 

gelijk niveau als de overige directies. Er wordt gewerkt aan een cultuuromslag en aan 

uitstroom van oudere medewerkers en instroom van jongere; deze omslag en vernieuwing 

gaan de komende jaren door. Er zijn ook keuzes gemaakt; de bibliotheek behoort niet meer 

tot de gemeentelijke organisatie en de gemeentelijke sport- en accommodatiesector is anders 

georganiseerd. 

In overleg met de artikel 12 - inspecteur wordt voortvarend gewerkt aan het op orde brengen 

van de gemeentefinanciën. Het uitgangspunt is dat dit - over een reeks van jaren – deels op 

eigen kracht gebeurt. Ook een andere opzet van de grondexploitaties is hierbij nadrukkelijk in 

beeld. Indien als gevolg van sanering van de gemeentefinanciën de lasten voor de burgers 

stijgen, is er een sociaal vangnet (o.a. kwijtschelding van belastingen) voor de zwakkere en 

kwetsbare inwoners. 

De artikel 12 - inspecteur ziet er nauwlettend op toe dat geen verplichtingen worden 

aangegaan en/of plannen in gang worden gezet die lasten in de toekomst veroorzaken. 
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Het bestuur is behoedzaam in het aangaan van gemeenschappelijke regelingen maar zet wel 

volop in op noodzakelijke Walcherse samenwerking (Belastingen, I&A, Porthos en Orionis, 

strandbeheer, woningmarkt). Voor sommige sectoren is samenwerking (nog) niet opportuun, 

zoals P&O. 

Deze koers op onderdelen leidt tot een gezonde gemeente, gezond in alle opzichten en 

betekenissen (financieel, organisatorisch en sociaal). 

Extra acties naast het coalitieakkoord 

Het bestuur schuwt geen harde maatregelen, zowel intern in eigen huis (bezuiniging 

bibliotheek, organisatieontwikkeling, stringente beoordeling medewerkers) als extern (sport-

en cultuurbezuinigingen). 
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3: De afspraken 

Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

De volgende concrete afspraken zijn gemaakt. Om praktische redenen is de huidige programma-indeling van de gemeente-

begroting gevolgd. In de komende raadsperiode zullen wij voorstellen doen om te komen tot een nieuwe opzet van de 

begroting. 

Financiën 

Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

Bij de grondexploitaties en bij de begroting moeten we behoudend en voorzichtig ramen. 

Als gevolg van de grondexploitaties wordt er momenteel structureel meer geld uitgegeven dan er binnenkomt. De enige 

remedie is de uitgaven te verminderen en de inkomsten te vergroten. 

Het is ons streven dat de gemeentelijke lasten voor burgers in beginsel slechts worden geïndexeerd. Let wel: de ernst van de 

situatie maakt een voorbehoud hierbij gepast. 

De inzet moet nog meer gericht zijn op het wegnemen of beperken van risico’s en het op termijn vergroten van de reserves. 

Zeker met betrekking tot het Scheldekwartier moeten voor- en nadelen van andere scenario’s worden uitgewerkt. 

Er worden nu structureel lasten geboekt (rente, uren) op grondexploitaties, die niet waarde- vermeerderend zijn. Dit is een 

ongezonde situatie waar wij mee willen stoppen. Er zullen geen nieuwe projecten gestart worden als hierover geen absolute 

duidelijkheid bestaat. 

De gemeente kent stille reserves. Er dient een overzicht te worden opgesteld welke dat zijn, met een schatting van gemoeide 

bedragen en voorstellen hoe die eventueel te gelde te maken zijn. 

Vastgoed in gemeentelijk eigendom kent boekwaardes die niet altijd realistisch (meer) zijn ten opzichte van de marktwaardes. 

Er zal een inventarisatie en, waar nodig en mogelijk, actualisering van taxaties worden opgemaakt. Conform het huidige 

beleid, stoten we vastgoed zo veel mogelijk af. 

Inkomsten en uitgaven van de gemeenten zijn nog niet geoptimaliseerd. Het doorbelasten van gemeentelijke kosten en de 

kostendekkendheid van leges vallen daar ook onder. Er zal een analyse en een plan van aanpak ter verbetering worden 

opgesteld. 

Vastgesteld is dat het dividend van Delta NV terugloopt. Het dividend zal niet worden gebruikt voor structurele uitgaven. We 

gaan in gesprek met Zeeland Seaports om het garantieplafond versneld af te bouwen. 
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Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

Begroting 

De gemeente heeft de status ‘artikel 12’ aangevraagd en gekregen (vanaf 2015). Hierdoor 

kunnen alleen binnen huidig beleid uitgaven gedaan worden. Zodra nieuw beleid gewenst is, 

moet dit in overleg met de artikel 12 - inspecteur getoetst worden. 

Na 01-07-2014 zijn de begrotingen in de afgelopen jaren op tijd ingediend bij de provincie 

Zeeland (vóór 15 november). Reeds in het begin van deze bestuursperiode zijn – in de 

Zomernota 2014 – de bezuinigingen opgenomen. Het pakket met bezuinigingen was in 

september 2014 gereed. 

Onder andere gezien de ontwikkelingen in het sociale domein is het de moeite waard om bij 

het aantreden van de nieuwe coalitie in 2018 te komen tot een nieuwe indeling van de 

programma’s van de begroting (aandachtspunt nieuwe raad). De opzet van de begroting volgt 

momenteel een doorontwikkeling in deze richting. 

Grondexploitaties en risico’s 

Bij de grondexploitaties worden geen zaken meer ‘naar elkaar toegerekend’. In dit kader heeft 

een externe toets door Ecorys in het kader van het traject ‘artikel 12’ plaatsgevonden. De 

financiële risico’s worden beperkt dan wel financieel vertaald, bijvoorbeeld in een 

verliesvoorziening grondexploitaties en in actualisatie van beheerplannen. Echter, 

voorinvesteringen zijn soms nodig. Niet in alle gevallen kan het principe van ‘Money in, money 

out’ worden gevolgd. Risico’s zijn met name aanwezig in het sociale domein. 

Belastingen 

De gemeentelijke lasten voor de burgers worden in principe alleen geïndexeerd met 

uitzondering van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) en de Rioolheffing. De OZB moet naar 

150% van het landelijke gemiddelde groeien vanwege de ‘artikel 12’ status en de Rioolheffing 

stijgt harder omdat achterstallig onderhoud van de riolen moet worden weggewerkt. De 

inning van gemeentelijke belastingen is verscherpt. 

Een analyse van en een plan van aanpak voor verbetering van de kostendekkendheid van de 

leges is onderdeel van de zogenoemde clusteranalyse (eis inspecteur ‘artikel 12’). 

Scheldekwartier 

De mogelijke voor- en nadelen van andere scenario’s voor het Scheldekwartier zijn in het


kader van het ‘artikel 12’ traject extern getoetst door Ecorys.


In het algemeen worden in het kader van het ‘artikel 12’ traject geen lasten (uren en rente)


geboekt op grondexploitaties die niet waardevermeerderend zijn.
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Gemeentelijke accommodaties


Steeds meer gemeentelijke panden worden in de verkoop gedaan. De gemeentelijke 

vastgoedbezittingen Edisonweg 8a en Visserijkade 5 zijn afgestoten. Ook de lasloods is 

verkocht. Vrij concreet is de verkoop van het voormalig bushokje aan de Vlissingsestraat te 

Oost-Souburg (tussen huisnummer 116-118); de concept-koopovereenkomst is gereed. 

Voor het pand Van Doornlaan 33b is een potentiele koper, effectuering is komend half jaar. 

Voor het Witte Huis aan de Prins Hendrikweg, het voormalig watergebouw aan de Edisonweg, 

het voormalig PSD gebouw Prins Hendrikweg, Gerbrandystraat 115 (woonhuis) en de 

gebouwen van de bibliotheek in Vlissingen en Oost-Souburg zijn de verkooptrajecten in gang 

gezet. Het afstoten van de accommodatie Ridderspoorlaan 2 is in gang gezet. 

Verdere ontwikkelingen: onderzoeksbureau Newae heeft de kansen en mogelijkheden om tot 

een optimaal accommodatiebestand te komen, in beeld gebracht. Dit biedt inzicht in verdere 

af te stoten accommodaties. 

De boekwaardes van het vastgoed zijn bekend. De actuele waardes (voor zover nog niet 

bekend via de WOZ) worden getaxeerd indien is besloten een pand te verkopen. 

De gemeente ontvangt geen dividend van DELTA meer. 

Bestaande afspraken verhinderen vooralsnog het versneld afbouwen van het garantieplafond 

bij Zeeland Seaports. 

Extra acties naast het coalitieakkoord 

De gemeentelijke financiën worden snel en daadkrachtig bijgestuurd. De financiële reserves 

van de gemeente zullen voorlopig niet verstevigd kunnen worden. 

In het kader van het ‘artikel 12’ traject wordt gewerkt aan een overzicht van de stille reserves. 
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De sociale stad


Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

Het is niet langer acceptabel dat buurgemeenten weinig of geen eigen voorzieningen kennen en problemen letterlijk op de 

stoep van de gemeente Vlissingen zetten. Dit moet worden bijgesteld en afgebouwd. 

Daarnaast zal het vasthouden en aantrekken van inwoners met midden- en hogere inkomens via de verschillende beleids-

instrumenten een aandachtspunt zijn. 

Het minimabeleid zal zoveel mogelijk in Walchers verband worden afgestemd en uitgevoerd. Het college ontwikkelt beleid 

voor het verrichten van een tegenprestatie voor bijstands- gerechtigden. 

Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

Per 01-01-2015 is elke gemeente verantwoordelijk voor zijn voorzieningen. In dit kader voert 

Vlissingen als centrumgemeente overleg met andere Zeeuwse gemeenten om ook in deze 

gemeenten de huisvesting van diverse sociale voorzieningen onder te brengen. 

Door ontwikkeling en realisatie van bouwplannen met woningen in het duurdere 

huursegment en in de midden- en hogere prijsklasse van de koopsector kiest Vlissingen positie 

om de sociale opbouw van de bevolking bij te sturen. Ook de - mede als gevolg van acquisitie 

- vestiging van nieuwe bedrijven (in de nabije toekomst ook de Marinierskazerne) draagt bij 

aan het aantrekken van inwoners uit de midden- en hogere inkomensklasse. 

Het minimabeleid (waaronder kwijtschelding en bijzondere bijstand) is Walchers beleid. 

Uitvoeringsorganisatie Orionis Walcheren voert beleid om cliënten zoveel als mogelijk te 

geleiden van uitkering naar (regulier) werk. 

Naar aanleiding van het coalitieakkoord zijn een aantal geplande bezuinigingen binnen het 

minimabeleid teruggedraaid en is het beleid Walchers verder geharmoniseerd. Er is meer 

maatwerk, hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld in 2015. Uitgangspunt voor de 

minimaregelingen is zo laag mogelijke beheerskosten. Echter, de invoering van maatwerk 

heeft juist geleid tot meer beheerskosten. 

Beleid voor het verrichten van een tegenprestatie is met het beleidsplan Orionis juist niet 

vastgesteld door de Walcherse gemeenteraden. In tegendeel, op tegenprestatie heeft geen 

focus gelegen. 
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Extra acties naast het coalitieakkoord


Vlissingen is verantwoordelijk voor de financiering van de Wmo-taken van Beschermd Wonen 

en Opvang. Deze als "centrumtaak" aan te duiden functie heeft nog een tijdelijk karakter. Met 

ingang van 2020 wordt de wettelijke basis voor deze centrumtaken gewijzigd en worden alle 

gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor uitvoering en financiering van alle Wmo-

taken. 

Vooruitlopend op deze stelselverandering voorzien de Zeeuwse gemeenten inmiddels is een 

gezamenlijke preventieve aanpak voor wat de opvang betreft. Elke gemeente is 

verantwoordelijk voor de preventie, namelijk het voorkomen dat iemand dak- of thuisloos 

wordt. Indien een dak- of thuisloze desondanks een periode gebruik moet maken van de 

opvang (in Vlissingen of Terneuzen) is het streven erop gericht de dak- of thuisloze terug te 

laten keren naar de gemeente van herkomst omdat daar zijn of haar sociale netwerk aanwezig 

is. De gemeente van herkomst faciliteert de cliënt hierin. Ook voor briefadres en uitkering 

blijft de gemeente van herkomst aanspreekbaar. Deze gewijzigde aanpak leidt tot een minder 

groot beroep van de doelgroep op de voorzieningen, woonruimte en uitkering in de 

gemeenten Vlissingen en Terneuzen. Voor cliënt die om sociale of veiligheidsredenen niet 

terug kunnen keren naar de gemeente van herkomst blijven de voorzieningen en faciliteiten 

van beiden gemeenten beschikbaar. 

Het nieuwe beleidsplan van Orionis voorziet eveneens in verbetering van de positie van 

sociaal zwakkeren in onze gemeente. 
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De sociale stad (vervolg) 

Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

De decentralisaties, en het beperkte budget dat gemeenten daarbij meekrijgen zullen we scherp monitoren, evalueren en 

waar nodig bijsturen. Het beschikbare budget wordt geoormerkt voor de doelen waarvoor het bestemd is. De taakstelling 

moet voornamelijk komen uit winst door preventie en het terugbrengen van de overhead en meerkosten door versnippering 

bij de verschillende zorgorganisaties. Daar zal bij inkoop en subsidies sterk op moeten worden gestuurd. 

De spoedeisende en klinische ziekenhuiszorg op Walcheren dreigt op termijn te verdwijnen. Dat is onacceptabel, omdat het 

een direct risico vormt voor het leven en welzijn van onze inwoners en bezoekers. Daarnaast is het behoud van het ZRTI op de 

huidige locatie voor de gemeente Vlissingen van groot belang. Als blijkt dat het ADRZ niet de zorg kan of wil bieden die wij 

voor ogen hebben, is het gewenst op zoek te gaan naar een andere partij. 

Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen onze blijvende steun. Verenigingen moeten gestimuleerd worden om iets te 

organiseren voor hun buurt. Schoonmaakacties, bezoek aan verzorgingstehuizen, buurtbijeenkomsten e.d. zorgen voor een 

diepere worteling in de samenleving. Dit geldt in het bijzonder voor verenigingen die, in welke vorm dan ook, door de gemeente 

worden gesteund. 

Voor wat de sport betreft moet de rol van de gemeente herzien worden: Van beheerder naar regisseur. Door het beheer van 

de accommodaties slimmer te regelen en de gemeente hier een teruggetrokken rol te laten vervullen, ontstaan besparingen. 

Die kunnen mede aangewend worden om sport voor iedereen bereikbaar te houden. De rol die de Sportraad hier in kan 

vervullen behoeft nader onderzoek en overleg. 

We steunen initiatieven zoals het Veiligheidshuis, waar hulpverleners, politie en justitie door informatieuitwisseling goede 

resultaten boeken. 

Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

Door monitoring en verslaglegging via kwartaalrapportages worden de ontwikkelingen binnen 

het sociaal domein financieel en inhoudelijk gevolgd. Het uitgangspunt dat het budget leidend 

is, wordt toegepast, en tot en met 2016 heeft dit ertoe geleid dat er jaarlijks uit wordt 

gekomen met het rijksbudget (met uitzondering van de Participatiewet). Er is zelfs een 

risicoreserve opgebouwd. Deze reserve is ook nodig aangezien mede door uitspraken van de 

Centrale Raad van Beroep beleidskeuzes die tot besparing leiden moeten worden 

teruggedraaid (bijv. huishoudelijke hulp). 

Investeren in preventie vindt plaats door onder andere de inzet van twee jeugdcoaches van 

de Stichting ROAT. 

Het ADRZ blijft in Vlissingen en daarmee is een adequate ziekenhuisvoorziening behouden. De 

verbouwing is afgerond. Daarnaast heeft Zeeland Care zich gevestigd in Vlissingen. 
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Via het vrijwilligerspunt wordt vrijwilligerswerk gepromoot en ondersteund. Een keer in de 

twee jaar worden de vrijwilligers in het zonnetje gezet (Frans Naereboutprijs). Daarnaast 

wordt jaarlijks de actie NLdoet ondersteund. Daarnaast vindt begeleiding van mantelzorgers 

plaats via Manteling. Er is ook een noodfonds voor overbelaste mantelzorgers. Verder verzorgt 

Manteling het mantelzorgcompliment (€ 75,--). 

Daarnaast wordt via de pilots leefbaarheid gestimuleerd dat bewoners in actie komen om hun 

buurt leefbaar te maken en te houden. 

In het kader van de Agenda voor herstel is een bezuinigingstaakstelling op sport vastgesteld. 

Als uitvoering hiervan is het toezicht van de buitensportaccommodaties inmiddels aangepast. 

De uitkomsten van het Newae-onderzoek bieden goede handvaten voor andere keuzes inzake 

de inzet, het beheer en het onderhoud van sportaccommodaties. 

Extra acties naast het coalitieakkoord 

Geen. 
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De lerende stad


Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

Onder andere door middel van sturing op het aanbod van studentenhuisvesting proberen we meer studenten tot inwoners te 

maken. Dat laatste mag overigens niet ten koste gaan van de bestaande voorraad sociale woningbouw. De gemeente 

stimuleert de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs. 

Er zijn in de gemeente Vlissingen meer leerlingen met taal- en onderwijsachterstanden dan in veel andere (Zeeuwse) 

gemeenten. Om deze aantallen te doen dalen zal er meer inspanning aan de voorkant moeten plaatsvinden, dus veel input in 

preventie naast reparatie. 

Voor de brede school in Oost-Souburg is afgesproken dat er nader onderzoek komt naar een alternatieve locatie. Uitgangspunt 

is dat alle schoolkinderen in Souburg Zuid gelijkwaardige (nieuwe) onderwijshuisvesting krijgen. 

Onderzocht zal worden of en hoe de komende periode een locatie op het Scheldekwartier realiseerbaar is, ter vervanging van 

bestaande scholen om onderhoudskosten te besparen. 

Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

Het ingezette beleid op studentenhuisvesting 2015 werpt zijn vruchten af met de gefaseerde 

realisering van de studentencampus aan de Coortelaan. Er is veel animo voor de kwalitatief 

hoogwaardige zelfstandige studio’s in dit complex. In 2017 zijn alle studio’s opgeleverd. 

De HZ is eveneens zeer lovend over het concept. Ze ziet voor de komende jaren een toename 

aan buitenlandse studenten en beraden zich op leer-woon-werk verbindingen voor studenten. 

In een samenwerking tussen HZ, Van Koeveringe en APV Housing is een 2e campuslocatie in 

het beddenhuis van het ziekenhuis gerealiseerd. De gemeente heeft deze ontwikkeling 

gefaciliteerd. 

Met l’escaut is in de Prestatieafspraken 2016-2019 vastgelegd dat l'escaut haar portefeuille 

flexibel inzet, om in te spelen op een groei of afname van de vraag van studenten en op hun 

woonwensen. Afhankelijk van de uitkomst van de reguliere monitoring kan l'escaut het besluit 

nemen studenteneenheden terug in reguliere verhuur te nemen dan wel het aantal eenheden 

uit te breiden indien dit onvoldoende door de markt wordt opgepakt. Hierdoor is gewaarborgd 

dat er voldoende studentenhuisvesting beschikbaar is, zonder onnodig aanspraak te doen op 

de sociale voorraad. 
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Vanuit het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) worden onderwijsachterstanden bij jonge 

kinderen bestreden. Binnen de gemeente Vlissingen wordt dit gedaan door op alle 

peuterspeelzalen Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan te bieden aan jonge kinderen in 

de leeftijd 2 tot 4 jaar. Dit aanbod wordt uitgevoerd door Kinderopvang Walcheren (KOW). 

KOW heeft in 2014 115 kinderen bereikt met het aanbod VVE. In 2016 ging het om 132 

kinderen. Deze kinderen kunnen 4 keer per week een dagdeel naar de peuterspeelzaal. Tijdens 

het VVE programma wordt extra aandacht besteed aan een taalrijke omgeving. 

Naast VVE maakt de gemeente Vlissingen het ook mogelijk om basisschoolleerlingen met een 

taalachterstand extra te ondersteunen bij het wegwerken van de achterstand. Dit doet de 

gemeente door 6 schakelklassen te subsidiëren. Een schakelklas is bestemd voor leerlingen (8 

tot 15 leerlingen per klas) die onder hun eigenlijke niveau presteren, omdat zij een grote 

taalachterstand hebben. Deze kinderen volgen een jaar lang extra taalonderwijs (minstens 8 

uur per week) dat wordt gegeven door een excellente leerkracht. De overige lesuren volgen 

deze kinderen het regulier onderwijsprogramma. 

In de gemeente Vlissingen wordt tevens al jaren een zomerschool – en sinds kort ook een 

weekendschool – aangeboden vanuit het onderwijsachterstandenbeleid. Tijdens de 

zomerschool volgen leerlingen tijdens de zomervakantie 3 weken lang extra onderwijs. Ook 

hier ligt de nadruk op taalbevordering. Gemiddeld nemen er jaarlijks 45 tot 55 leerlingen deel 

aan de zomerschool. 

Na diverse alternatieve locatiestudies, waaronder de Karolingische burcht en Bermweg, heeft 

de gemeenteraad in februari 2017 besloten tot nieuwbouw van 2 scholen op de bestaande 

hoofdlocaties in Souburg Zuid. De artikel 12 inspecteur is hiermee akkoord; planning en 

voorbereiding zijn in uitvoering. 

Voor het Scheldekwartier vindt onderzoek plaats naar een mogelijke brede school. In de eind 

2016 vastgestelde Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier Vlissingen is hiervoor in de Scheldewijk 

ruimte gereserveerd. 

Extra acties naast het coalitieakkoord 

Sinds 2015 hebben de scholen de verantwoordelijkheid voor onderhoud en is de gemeente 

nog verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding. In december 2015 heeft de 

gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2015-2019 vastgesteld. Gezien de 

financiële situatie een behoudend beleids- en planningsdocument voor de korte termijn. 
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Ruimtelijk ontwikkelen


Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

De Walcherse woningmarktafspraken moeten worden herzien en reëel weergegeven worden. De grote grondvoorraad zal 

actief en creatief aan de man moeten worden gebracht. Veel maatschappelijk vastgoed staat leeg in de gemeente Vlissingen 

en dat is een zeer onwenselijke situatie. De gemeente beziet de mogelijkheden tot een andere invulling van dit vastgoed en 

verruimt waar nodig de kaders. 

Slopen zou alleen aan de orde moeten zijn bij leegstand, of in het kader van een totale wijkontwikkeling. Meer slopen dan 

bouwen leidt uiteindelijk tot krimp en dat is ongewenst. De sloop van karakteristieke en gezichtsbepalende panden dient te 

worden vermeden en bij de ontwikkeling moet oog zijn voor ons (cultureel) erfgoed. Bij het slopen van seniorenwoningen 

en dergelijke is het, met het oog op mantelzorg, zaak om vervangende woonruimte in de directe omgeving te realiseren. 

Het is zaak positieve ontwikkelingen maximaal te faciliteren. Omdat veel ontwikkelingen om een lange adem vragen, willen 

we een creatief tijdelijk gebruik van leegstaande panden en braakliggende ruimte faciliteren. Zo geven we panden en gebieden 

een tijdelijke functie, stimuleren we de ondernemingszin, vergroten we de levendigheid en maken we de terreinen en panden 

aantrekkelijker voor potentiële nieuwe eindgebruikers. 

Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

De markt trekt aan. En dat merkt de gemeente ook, gelukkig maar. Er zijn weer volop kansen 

voor woningbouw in het Scheldekwartier. Plannen voor honderden woningen zijn in een 

vergevorderd stadium. 

In de eerste helft van 2017 zijn de Walcherse woningmarktafspraken geactualiseerd. De crisis 

is voorbij en de woningmarkt is zich in rap tempo aan het herstellen. De provincie is 

toezichthouder op de te maken afspraken. De uitgangspunten voor de woningmarktafspraken 

is de beleidsneutrale bevolkingsprognose 2015 van de provincie. Daarnaast heeft de provincie 

een inhaalvraag naar woningen berekend als gevolg van het uitblijven van opleveringen 

gedurende de crisis. 

Gesloopt zijn leegstaande panden aan het Oranjeplein, 24 woningen aan de President 

Rooseveltlaan in het kader van de herstructurering Middengebied III, 58 woningen aan de 

Verkuil Quakkelaarstraat in het kader van de herstructurering en woningverbetering van de 

sociale voorraad in de Rooie buurt. 

Extra acties naast het coalitieakkoord 

Ten aanzien van de Kenniswerf is er onder andere een fusie van de Stichting Dok41 en het 

samenwerkingsverband Kenniswerf Zeeland, tijdelijke verhuur van het Witte Huis en tijdelijk 

gebruik van het voormalig PSD gebouw en het voormalige Watergebouw. 
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Wonen in diversiteit


Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

Sommige panden en projecten zijn erg slecht verkoopbaar, terwijl er juist behoefte blijkt aan bv. starterswoningen (ook in 

Oost-Souburg en Ritthem) en levensloopbestendige woningen. Tevens is het aanbod grote kavels voor duurdere, vrijstaande 

woningen beperkt. Dit zal leiden tot een herbezinning en waar nodig bijsturing van het beleid. 

Er bestaat nog geen specifiek beleid voor particulier initiatief bij woningbouw. Dit is echter wel een ontwikkeling die we willen 

stimuleren. Naast het ontwikkelen van een beleid zullen we dit actief gaan communiceren en waar mogelijk de gronden 

aanbieden. 

Uit de leefbaarheidsmonitor (lemon) komt naar voren dat het over het algemeen erg prettig wonen is in de gemeente 

Vlissingen. Wel komen er grote verschillen tussen wijken naar voren. Uit de laatste onderzoeken blijkt dat de wijkaanpak 

effectief is gebleken. Deze zal dus worden gecontinueerd, waarbij het college steeds de prioriteiten zal bepalen. 

We zullen beleid ontwikkelen om verkrotting tegen te gaan. Bij verouderde huurwoningen moet eerst renovatie worden 

overwogen. De Engelse wijk is daar een goed voorbeeld van. 

Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

Er is geen specifiek beleid opgesteld op het gebied van particulier initiatief bij woningbouw.

In de projecten wordt wel de mogelijkheid voor particulier initiatief en het beschikbaar stellen van


grote kavels meegenomen (Claverveld, Souburg Noord).


De Visie op leefbaarheid is vastgesteld. Deze geeft de werkwijze van gemeente aan op het gebied van


leefbaarheid. Er zijn pilotprojecten in Paauwenburg en Bossenburgh.


Er is nog geen verkrottingsbeleid ontwikkeld.

In het haalbaarheidsonderzoek voor de herstructurering van het complex met 180 vooroorlogse


woningen aan het Ravensteijnplein worden drie opties onderzocht: volledige renovatie, gedeeltelijke


renovatie en gedeeltelijk nieuwbouw en volledige nieuwbouw.


Extra acties naast het coalitieakkoord 

Een aandachtspunt voor de toekomst is de matige kwaliteit van bepaalde segmenten van de 

particuliere woningvoorraad. 
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Bruikbaarheid openbare ruimte 

Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

Als uitgangspunt geldt dat achterstanden niet weer verder oplopen en dat aan minimale kwaliteitseisen voldaan moet blijven 

worden. De gemeente stimuleert burgerparticipatie met betrekking tot het onderhoud van openbaar groen. 

Bij samenwerking, uitbesteding en inkoop geldt dat niet enkel de prijs optimaal moet zijn, maar dat ook harde, toetsbare 

afspraken over de kwaliteit moeten worden gemaakt. De mogelijkheid tot de vorming van een Walchers groenbedrijf zal 

worden onderzocht om op een goedkopere manier de openbare ruimte te onderhouden. 

Een gezonde gemeente is ook een duurzame gemeente. Het thema duurzaamheid moet integraal onderdeel worden van de 

bedrijfsvoering. 

Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

Uitgangspunt is om achterstanden in het onderhoud van openbaar groen waar mogelijk in te 

lopen. Daarvoor is een integrale werkwijze nodig die is weergegeven in beheersplannen. Deze 

beheersplannen beheer openbare ruimte wachten op dit moment op goedkeuring door de art 

12 toezichthouder. Pas na deze goedkeuring kunnen de beheersplannen worden vastgesteld. 

Er worden regelmatig nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met individuele en 

groepen inwoners. In totaal zijn er op dit moment ongeveer 100 projecten. 

Het groenbestek is gegund op de laagste prijs omdat in het bestek voldoende meetbare 

resultaatsverplichtingen zijn aangebracht om de gewenste kwaliteit te toetsen en te 

waarborgen. 

Na een verkennend onderzoek bleek er (nog) geen breed draagvlak te zijn voor de vorming 

van een Walchers groenbedrijf. Naar aanleiding van dit onderzoek is wel de wens uitgesproken 

om samen met Orionis meer te gaan samenwerken. Dit heeft geresulteerd in een pilot waarbij 

in elke gemeente een wijkploeg is gevormd uit medewerkers van de gemeente en Orionis. De 

ervaringen hiermee zijn positief. 

In de begroting 2018 zijn extra middelen opgenomen voor milieubeleid. 

Extra acties naast het coalitieakkoord 

Geen. 
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Veiligheid 

Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

Het is een duidelijk streven te blijven werken aan een verbetering van veiligheid en veiligheidsbeleving. Het betrekken van 

burgers is daarbij van groot belang. De wijkschouwen, buurtprojecten en vergelijkbare vormen van burgerparticipatie worden 

voortgezet en waar nodig uitgebreid. De inrichting van de openbare ruimte is van groot belang voor de veiligheid en het thema 

veiligheid zal steeds al in de ontwerpfase zorgvuldig meegenomen moeten worden. 

Deelname aan samenwerkingsvormen als het Veiligheidshuis en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) zal 

worden voortgezet. De overige beschikbare middelen zullen, in het licht van het integraal veiligheidsbeleid, worden ingezet 

op grond van een jaarlijks door het college vast te stellen programma. 

De afronding van de regionalisering van de brandweer zal, voor wat betreft het peil van de brandweerzorg in onze gemeente 

en de bijdrage die uiteindelijk van de gemeente Vlissingen wordt gevraagd, recht moeten doen aan de Vlissingse belangen en 

uitgangssituatie. 

We zetten in op het behoud van een volwaardig politiebureau binnen de gemeente en op meer operationele sterkte, dus “meer 

blauw op straat”. Voor het eigen handhavingsteam wordt bezien of via taakverschuivingen binnen de organisatie en door 

samenwerking meer gemeentelijk blauw in de wijken kan komen. 

Nadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan de grote overlast en kosten die vandalisme en graffiti met zich meebrengen: 

Cameratoezicht met slimme camera’s en een goede follow-up in het veld dienen in overweging te worden genomen. 

Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

De beïnvloeding van de criminaliteitscijfers en het algemene veiligheidsgevoel gebeurt door 

middel van de inzet van het integrale veiligheidsbeleid en het daarbij behorende jaarlijks vast 

te stellen uitvoeringsprogramma. De producten zijn zodanig dat niet alleen de gemeente maar 

alle veiligheidspartners en de bewoners betrokken zijn bij de uitvoering daarvan. Voor het 

eerst behoort Vlissingen op een aantal criminaliteitsvelden niet meer tot de top van Zeeland. 

Bijvoorbeeld voor woninginbraken kan gesteld worden dat we in 2016, van de 4 grote 

Zeeuwse steden, ruimschoots het laagste aantal inbraken kenden. Ook op andere velden is er 

meer sprake van nivellering met de andere drie steden Goes, Middelburg en Terneuzen. De 

projecten of producten waarbij sprake is van een grote participerende factor of gebruik maken 

van vrijwilligers zijn hierbij van doorslaggevende factor. Voorbeelden daarvan zijn de 

buurtpreventieteams, risicojongeren aanpak en de sleutelwerkplaats, buurtbemiddeling, 

wijktafels in het centrum om overlast van drugs aan te pakken. De gemeente Vlissingen blijft 

met haar inwoners en veiligheidspartners onderzoeken welke aanpakken het beste resultaat 

hebben en zetten deze dan ook in. 

Concreet is in januari 2017 een plan van aanpak Scheldebuurt vastgesteld. In dit plan wordt 

samen met de buurtbewoners gewerkt aan de verbetering van de leefbaarheid in de 

Scheldebuurt. Daarnaast wordt in februari 2017 een plan van aanpak “beheersing 
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druggerelateerde overlast” vastgesteld in samenwerking met het openbaar ministerie en de


politie. Doelstelling van dit plan is een integrale aanpak ten behoeve van het bestrijden en 

terugdringen van de drugscriminaliteit en de daaraan te relateren druggerelateerde overlast. 

Het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 is door de raad voor een periode van 4 jaar 

vastgesteld en geeft de kaders waarbinnen het door het college vast te stellen jaarlijkse 

uitvoeringsprogramma moet voldoen. Het beleid is opgesteld naar de definitie van integrale 

veiligheid van de VNG-methode “Kernbeleid Veiligheid”. Het Uitvoeringsprogramma wordt 

jaarlijks vastgesteld en heeft als doel om jaarlijks de specifieke taakaccenten binnen de 

vastgestelde veiligheidsthema’s vast te leggen. 

In de afgelopen bestuursperiode werd het middel ‘wijkschouw’ ingezet om – samen met 

bewoners en andere betrokkenen – specifieke (veiligheids)situaties in wijken te constateren 

èn te verbeteren. 

Brandweer 

Bij besluit van 9 september 2014 heeft de raad van Vlissingen, net als de andere Zeeuwse 

gemeenten, besloten in te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Zeeland 2013. De instemming met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 

heeft als gevolg dat vanaf 1 januari 2014 de brandweertaken als genoemd in de Wet 

Veiligheidsregio's (Wvr) vanaf die datum niet meer door de gemeenten worden uitgevoerd, 

maar door de VRZ. In de situatie van de gemeenten Vlissingen en Middelburg geldt dat de 

brandweertaken niet meer langer door de gemeenschappelijke regeling Stadsgewestelijke 

brandweer Vlissingen-Middelburg (SGB) wordt uitgevoerd. Deze transitie is gepaard gegaan 

met overdracht van personeel, materieel/materiaal en middelen van de SGB naar de VRZ. De 

brandweerkazernes en brandkranen zijn in eigendom gebleven van de SGB en worden "om 

niet" in gebruik gegeven aan de VRZ. Deze transitie is inmiddels afgerond. 

Politie 

Er is met de komst van de Nationale politie en de invulling van de regio’s, districten en teams 

geen sprake meer van politie Vlissingen maar van een basisteam Walcheren. Het teambureau 

Walcheren in combinatie met het districtsbureau Zeeland zal in de gemeente Middelburg 

gehuisvest worden. Vlissingen houdt een eigen politiebureau (mèt agenten en waar ook 

burgers terechtkunnen) op een nader te bepalen locatie in de gemeente. 
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Extra acties naast het coalitieakkoord 

Samen met de Zeeuwse gemeenten wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor 

de gezamenlijke Zeeuwse inzet van de toezichthouders en handhavers. Daarnaast is op basis 

van een vastgestelde Zeeuwse risico-analyse in het vast te stellen Handhavings 

Uitvoeringsprogramma 2017 (HUP 2017) een analyse opgesteld over de inzet van de Vlissingse 

toezichthouders en handhavers. In het HUP wordt vastgesteld welke prioriteiten worden 

gesteld ten aanzien van het thema handhaving, in relatie met de benodigde mensen en 

middelen. 

Daarnaast is er grote aandacht voor het fenomeen ‘ondermijning’ en wordt beleid ontwikkeld 

voor de veiligheid en voorkoming van (drugsgerelateerde) criminaliteit in de havens. 
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Bereikbaarheid


Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

De ligging en infrastructuur van de gemeente Vlissingen zijn uniek, zowel toeristisch als logistiek. Het blijft zaak dit maximaal 

te benutten en te promoten. 

Het parkeerbeleid zal in 2014 worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Zowel de twee intercitystations als het 

fietsvoetveer zijn erg belangrijke zaken, die behouden moeten blijven. De verbinding met Openbaar Vervoer van het station 

naar de binnenstad kan beter. Ook particuliere initiatieven kunnen die verbetering brengen. 

De Sloebrug en de Keersluisbrug vormen infrastructurele knelpunten. Op langere termijn streven we naar een tunnel ter 

vervanging van de Sloebrug. Op korter termijn gaan we opnieuw het gesprek aan met de Provincie om te komen tot andere 

openings- en bloktijden voor de huidige bruggen, vergelijkbaar met andere afspraken in Zeeland. 

Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

Het parkeerbeleidsplan Vlissingen 2017-2022 is vastgesteld. Het implementeren van de 

maatregelen zoals geformuleerd in het uitvoeringsprogramma van het parkeerbeleidsplan is 

gestart. 

Parkeerbeleidsplan 

De belangrijkste maatregelen in het parkeerbeleidsplan zijn:


- Buurtaanpak parkeren voor diverse buurten met een structureel parkeerknelpunt;


- Differentiatie in winter- en zomerparkeerbeleid;


- Uitbreiden achteraf betaald parkeren en verder optimaliseren betaalmogelijkheden;


- Digitalisering van het parkeersysteem;


- Inzetten op effectieve interne parkeerorganisatie (parkeercoördinator


verantwoordelijk voor het gehele product parkeren); 

- Opstellen Nota Parkeernormen in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen; 

- Opstellen specifieke parkeervisies voor het Scheldekwartier en de Kenniswerf; 

- Structurele monitoring van de parkeersituatie (parkeeronderzoeken). 

Twee NS-stations zijn behouden en sinds eind 2017 zijn in de spits intercity-verbindingen van 

en naar Vlissingen toegevoegd aan de dienstregeling. De gemeente Vlissingen is eveneens 

betrokken bij de Toekomstvisie Openbaar Vervoer 2040 voor landsdeel Zuid. 
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Fietsvoetveer 

De gemeente Vlissingen heeft bij provincie (i.s.m. Walcherse gemeenten en Sluis) gevraagd 

om geen verdere inperking dienstregeling van het fietsvoetveer. Hiervoor is de gemeente 

opsteller geweest van een gezamenlijke brief namens de genoemde gemeente en is de 

gemeente actief betrokken geweest bij inspraakavonden bij de gemeenteraad in Sluis. De 

provincie gaat uit kostenoogpunt waar mogelijk toch bezuinigen op het fietsvoetveer. Er is 

door de provincie Zeeland toegezegd dat de gemeente Vlissingen mag meedenken in de 

frequentie van de toekomstige dienstregeling. De inzet is het behoud van zoveel mogelijk 

afvaarten van het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens en het stimuleren recreatieve 

vormen van vervoer over water tussen Vlissingen en Breskens en mogelijk ook andere 

bestemmingen aan de Walcherse kust (relatie met duurzame toeristische mobiliteit). 

Kanaalkruising 

Het streven naar een ongelijkvloerse ongehinderde kanaalkruising om de doorstroming van 

en naar Vlissingen en Zuidwest-Walcheren te verbeteren, wordt blijvend aangekaart bij de 

provincie Zeeland. Bijvoorbeeld in het verband van Landelijk Verbeterprogramma Overwegen, 

in het Mobiliteitsplan Zeeland en in de discussie rond eigendom en beheer & onderhoud van 

de Sloebrug. 

Extra acties naast het coalitieakkoord 

Geen. 
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De culturele stad


Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

Wij zien ons zeker ook in de culturele sector voor de opgave gesteld om meer te doen met minder publieke middelen. Dit 

vereist veel creativiteit en samenwerking om te zorgen dat we Vlissingen ook op dit gebied een aantrekkelijke stad kunnen 

laten blijven. Van de sector wordt een hoge mate van cultureel ondernemerschap gevraagd. De gemeente wil veel energie 

steken in het ondersteunen van dit transformatieproces. De gemeente wil in dit verband ook kijken naar de kansen die een 

integrale visie op de steeds meer in elkaar overlopende ('hybride') sectoren als het gaat om cultuur, retail, horeca, toerisme 

en evenementen biedt. 

Een bibliotheek moet jongeren en jongvolwassenen enthousiasmeren om te lezen en leren hoe informatie te vergaren. Daarom 

moet er op scholen plaats zijn voor een mediatheek. 

De gemeente Vlissingen kent veel beeldende kunst in de openbare ruimte. De toegevoegde waarde die per kunstwerk wordt 

beleefd, verschilt nogal en het onderhoud is duur. We kiezen ervoor beelden zoveel mogelijk door middel van sponsoring en 

adoptie te laten onderhouden. 

Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

Een samenhangende visie op dit terrein kan in de volgende bestuursperiode volgend zijn op 

de tijdens deze bestuursperiode ingezette bezuinigingen op cultuur. Op het vlak van de 

culturele subsidies zijn keuzes gemaakt: er is een beperkt aantal topevenementen dat subsidie 

krijgt en er is een aanjaagfonds cultuur voor vernieuwende initiatieven die ook in de toekomst 

kansrijk zijn. 

In 2016 heeft de gemeenteraad het ambitieniveau voor een bibliotheekvoorziening in 

Vlissingen vastgesteld. Hierin is opgenomen dat er op alle Vlissingse scholen een mediatheek 

zal blijven. Dit is thans geëffectueerd. Doelgroepen als jongvolwassenen, maar ook andere 

inwoners , worden bediend in de bibliotheekvestigingen in CineCity en de Zoute Viever. De 

bibliotheekvoorziening is organisatorisch, kostenefficiënt ondergebracht bij ZB Planbureau en 

Bibliotheek van Zeeland. 

Extra acties naast het coalitieakkoord 

Het monument ‘Mannen tussen staal’ ter ere van de voormalige Scheldewerknemers is 

gerealiseerd en geplaatst. 
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Toerisme en economie


Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

De Vlissingse economie drijft grotendeels op krimpende sectoren en er moet dus ingezet worden op alternatieven. Actieve 

promotie op deelsegmenten is noodzakelijk, daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het promoten van de gemeente 

Vlissingen als uitvalsbasis voor thuiswerkers, al dan niet in combinatie met deeltijd wonen. De promotie van de gemeente 

Vlissingen moet veel verder reiken dan de Contacta in Goes. Verder Nederland in, maar ook over onze grenzen naar België en 

Duitsland. Naast de voor de hand liggende maritieme kansen als Marina, jachtbouw en scheepsonderhoud, liggen er 

ook op het gebied van verblijfstoerisme, gezondheid en zorg goede mogelijkheden. 

We sturen er op dat winkels zoveel mogelijk naar het kernwinkelgebied gaan en blijven. Dit doen we met bijvoorbeeld 

aanpassingen van de detailhandelstructuurvisie, het bestemmingsplan en met het onderhoud en inrichting van het openbaar 

gebied. Tevens stimuleren we het “wonen boven winkels” omdat dat een positieve bijdrage levert aan de sfeer in het 

winkelgebied. In het stadhuis komt een ondernemersloket. 

Aansluitend daarbij zien we dat er op dit moment geen samenhangende uitvoering is van onze citymarketing. Dat moet op 

korte termijn worden ontwikkeld, uitgaande van ons DNA en inhakend op het provinciale marketingtraject Land In Zee. 

De gemeente Vlissingen kent veel verschillende evenementen, maar er is nu geen overkoepelend evenementenbeleid. Ook is 

er amper aandacht voor de overlap met sectoren als retail, horeca, cultuur en toerisme. Er liggen kansen in een integrale visie 

op en aanpak van die sectoren. Daar komt op korte termijn aandacht voor, in duidelijke samenhang met de gemeentelijke 

citymarketing. 

De Karolingische burg, ook in beeld als te onderzoeken locatie van een nieuwe brede school, zal meer worden benut als terrein 

voor allerlei activiteiten en kleinschaligere evenementen. 

De komst van de marinierskazerne biedt kansen, direct en indirect, gelijk na opening en op langere termijn. Het is zaak niet af 

te wachten en geen kansen onbenut te laten. Bij de voorbereiding en de bouw al liggen er kansen voor het lokale en regionale 

MKB. Er zal projectmatig actieve inzet op worden gepleegd, met een duidelijke link naar onze citymarketing om er voor te 

zorgen dat de meekomende medewerkers zich bewust zijn van de voordelen die de gemeente Vlissingen als woonplaats biedt. 

Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

Het VVV Zeeland verzorgt voor de gemeente Vlissingen de toeristische promotie van de stad. 

In 2016 is een nieuwe stadsplattegrond met ansichtkaart uitgegeven. Daarnaast verzorgt het 

VVV voor ons persreizen en advertorials in landelijke bladen. In samenwerking met de 

ondernemersvereniging is een proef gedaan met een middenpagina over Vlissingen in de 

Badkoerier. Deze Badkoerier wordt in een hoge oplage gratis verspreid in de regio en wordt 

uitgegeven in het Nederlands en Duits. Er is een aparte website voor Vlissingen ontwikkeld, 

die door het VVV actueel wordt gehouden. 

De leegstand van winkels is ongeveer gelijk gebleven. Er is een handvol ondernemers 

verplaatst naar het kernwinkelgebied. Bestemmingsplan en de detailhandelsvisie zijn nog niet 
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aangepast. In 2017 is hier projectmatig – in overleg met alle stakeholders – aan gewerkt en, 

afhankelijk van de uitkomsten, ook naar gehandeld. Vlissingen kent naar verhouding veel 

supermarkten. Hiervoor is een supermarktvisie ontwikkeld. 

Ondernemersloket 

Op de gemeentelijke website is het Ondernemersloket zichtbaar en goed vindbaar. De 

toename van telefonische vragen (ook door de goede samenwerking met het KCC) laat zien 

dat dit werkt. Via de intake door de ambtenaren van Economische Zaken, worden daarna 

afspraken gemaakt met de vakspecialisten. De benodigde vergunning of dienst voor de 

ondernemer wordt snel uitgezet en zo goed mogelijk verleend. Samenwerking en 

communicatie met en tussen de betrokken afdelingen verloopt steeds beter. Ondernemers 

geven meestal terug dat ze snel, duidelijk en deskundig zijn geholpen. 

Vlissingen heeft de zogenoemde retaildeal gesloten met het ministerie van Economische 

Zaken (EZ) waarin gebruik wordt gemaakt van het netwerk van EZ. 

In 2018 verschijnt een visie en een actieplan voor de binnenstad van Vlissingen. 

Er is in 2016 voor de eerste keer met het geactualiseerde Evenementenbeleid gewerkt. Dit 

wordt jaarlijks geëvalueerd. Er is geen expliciet beleid ontwikkeld voor locaties. Wel wordt in 

samenhang bekeken of de gevraagde locaties zich lenen voor evenementen (aantal, aard en 

omvang). 

Marinierskazerne 

In de bestuursovereenkomst van 17 juni 2014 tussen provincie en ministerie van Defensie is 

overeengekomen dat beide partijen zich ervoor zullen inzetten dat de vestiging van de 

mariniers kazerne optimaal bijdraagt aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Zeeland. 

Dit is in de te doorlopen aanbestedingsprocedure (DBFMO) als volgt vertaald. In de 

dialoogfase van de aanbesteding zal vrijblijvend aan de participerende consortia worden 

gevraagd uit te werken op welke wijze zij de Zeeuwse economie zouden kunnen stimuleren. 

Na afloop van de dialoog wordt de uitwerking onderdeel van de uiteindelijke biedingen van 

de consortia en dus ook van het contract van het winnende consortium. Het consortium kan 

dan door het Rijksvastgoedbedrijf/ministerie van Defensie in de realisatie- en exploitatiefase 

op deze contractbepaling worden aangesproken. In de praktijk blijkt dat bij grote 

huisvestingsprojecten in de exploitatiefase een deel van de (service- en onderhouds-) 

werkzaamheden veelal door regionale bedrijven wordt uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van het consortium. 

Daarnaast zullen de regionale overheden in het aanbestedings- en ontwerptraject in de 

gelegenheid worden gesteld ideeën, wensen, medegebruikopties, etc. aan te dragen aan de 

consortia dan wel aan het Rijksvastgoedbedrijf (ter doorlevering aan de consortia). Doel van 
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deze inbreng is dat een beter plan tot stand komt, waarmee optimaal wordt bijgedragen aan


de ontwikkeling van Zeeland en de omgevingskwaliteit.


De promotie is gericht op zoveel mogelijk mariniersgezinnen naar Zeeland te halen, Zeeland


enthousiast over de mariniers te maken/houden en Zeeland in de volle breedte onder de


aandacht van de doelgroep te brengen (analoog aan de Landinzee-marketingstrategie).


De promotieaanpak verloopt in drie fasen:


1. verbinding leggen met de mariniers/Defensie en een positief Zeelandgevoel kweken 

(2014-2017); 

2. kennismaking tussen de mariniers en Zeeland (2018-2020);


3. wennen/aarden in Zeeland (2021-2022).


Fase 1 is thans uitgevoerd en fase 2 is in uitvoering. In dit kader worden diverse activiteiten


ontwikkeld. De zogenoemde thuisfrontcommissie van het Korps Mariniers is hierbij inmiddels


aangehaakt.


Extra acties naast het coalitieakkoord 

De doorgroeimogelijkheden van de haven van Vlissingen zijn vergroot door de fusie van 

Zeeland Seaports met de haven van Gent tot North Sea Port. 

De strandexploitatie (beheer en onderhoud) is in overleg met de gemeente Veere efficiënter 

gemaakt. 
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Bestuur 

Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

We stellen beleid op voor een gemeentelijke ‘Balkenendenorm’ voor medewerkers van de gemeente, inhuurkrachten en 

verbonden partijen. 

Het samenspel tussen politiek, bestuur en ambtenaren wordt door alle betrokkenen als voor verbetering vatbaar gezien. Het 

is van het grootste belang om te werken aan het herstel van vertrouwen. In de eerste plaats het vertrouwen van burgers, 

ondernemers en partners in de gemeente als geheel. Dat kan niet zonder dat we tevens heel hard werken aan het interne 

vertrouwen tussen gemeenteraad, college en de ambtelijke organisatie. 

Er komt en protocol voor het informeren en consulteren door het college van de gemeente- raad. Het nieuwe vergaderstelsel 

van de gemeenteraad zal uiterlijk eind 2014 worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. De indeling van de 

programmabegroting in de 11 programma’s zal met de raad worden geëvalueerd, waarbij de gedachte is te komen 

tot een meer integrale indeling die voor burgers en ondernemers logischer, begrijpelijker en aansprekender is. 

Hoog in het vaandel staat het goed betrekken van onze inwoners bij ons handelen. Echter wel vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid van gekozen raadsleden voor het besturen van de gemeente. De wijkaanpak met wijkwethouders geeft 

goede handvatten burgers te betrekken. Jongeren vormen daarbij een aparte doelgroep, die anders benaderd moet worden. 

Daarnaast wordt, voor alle doelgroepen, opnieuw bezien hoe via een elektronisch burgerpanel de opinies en belevingen van 

burgers rond allerhande onderwerpen meer input kunnen vormen voor beleid en uitvoering. 

Waar mogelijk worden, na overleg met betrokkenen, regels geschrapt of vereenvoudigd. Bij deregulering wordt bijvoorbeeld 

ook verstaan: het verwijderen van overbodige bebording. 

De ambtelijke organisatie zal worden aangepast Ook op de eigen organisatie zal, in lijn met de aangenomen motie van 7 

november 2013, verder worden bespaard. Het doel is te komen tot een meer sturende en beheersende organisatie. Dat 

betekent dat de bestuurscultuur op het stadhuis daadwerkelijk moet veranderen. Open, compact, professioneel, efficiënt, 

flexibel en dienstbaar zijn hier de trefwoorden. Als voor de transitie een beroep moet worden gedaan op externe expertise, zal 

die worden ingeroepen. 

Samenwerking en uitbesteding gebeuren alleen als het zowel goedkoper als kwalitatief beter wordt. Als het gaat om inkoop, 

moet winst behaald worden uit het gezamenlijk met andere (Walcherse, Zeeuwse) gemeenten inkopen. Ook professionele 

inkoopbureaus worden waar nuttig ingeschakeld. Het lokale MKB wordt zoveel mogelijk betrokken bij aanbestedingen. Naast 

financiën en kwaliteit, is duurzaamheid bij inkoop wederom een belangrijke factor. 

We zijn terughoudend bij het aangaan van nieuwe Gemeenschappelijke Regelingen. Binnen de huidige GR-en zal, door 

bestuurlijk voorwerk en afstemming met andere deelnemers, effectiever het Vlissingse belang in de verschillende besturen 

bevochten moeten worden. 

Voor de gemeente Vlissingen is een toekomstig samengaan met buurgemeenten geen doel op zich, maar wel een scenario dat 

op termijn aan de orde kan komen. Walcheren is in dat kader de logische schaalgrootte. Dat geeft dan ook richting aan onze 

samenwerkings- vormen. De gemeente Vlissingen doet daarbij zaken met Veere en Middelburg. Dit sluit overigens zeker niet 

uit dat er ook buiten Walcheren logische samenwerkingspartners zijn. 
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Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

De 15% motie van 07-11-2013 is partieel uitgevoerd door middel van verdere besparing op de


eigen organisatie met als doel te komen tot een meer sturende en beheersende organisatie.


Er is nog geen beleid opgesteld voor een gemeentelijke ‘Balkenendenorm’.


Op het gebied van inkoop werkt Vlissingen samen met andere gemeenten.


Daar waar mogelijk wordt het lokale MKB zo veel mogelijk betrekken bij aanbestedingen.


Naast financiën en kwaliteit is duurzaamheid bij inkoop een belangrijke factor.


Voor het beleidsveld Jeugd zijn we aangesloten op de Zeeuwse inkooporganisatie bij de GGD.


Op andere beleidsterreinen acteren we in gelijke zin, ergo: op Walcherse of Zeeuwse schaal.


De gemeente heeft per 1 januari 2014 de I&A samenwerking gehuisvest. Het is een


samenwerkingsverband met de gemeente Middelburg dat ook Orionis Walcheren en Stichting


Veiligheidshuis Zeeland bedient. Uitgangspunten voor deze samenwerking zijn: minder


kwetsbaarheid door krachtenbundeling en minder meerkosten om de nieuwe ontwikkelingen


het hoofd te kunnen bieden.


Er is een grotere bedrijfszekerheid door het nieuwe dubbele datacenter dat in gebruik is


genomen. Hierdoor kan ook intern worden voldaan aan de verplichting voor uitwijk bij


calamiteiten. Er is aansluiting gezocht bij de landelijke Informatie BeveiligingsDienst (IBD) Dit


om mogelijke schade door de alsmaar groeiende digitale (internet)criminaliteit tot een


minimum te beperken.


Vlissingen voldoet aan de laatste standaarden van emailbeveiliging (december 2016). De


gezamenlijke belastingsamenwerking is aangesloten op de landelijke Berichtenbox.


Op het gebied van applicatieharmonisatie hebben Vlissingen, Middelburg en Orionis hetzelfde


financiële systeem. Er loopt een onderzoek naar harmonisatie van de mid-office –


zaaksystemen. Vlissingen sluit aan bij het Zeeuws e-depot onder regie van het Zeeuws Archief.


Uitgangspunt coalitie heeft geresulteerd in aanpassingen van het evenementenbeleid en het


standplaatsenbeleid en wordt gehanteerd bij voorgenomen wijziging van de Algemene


Subsidieverordening en de Financiële verordening.
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Extra acties naast het coalitieakkoord 

De nieuwe gemeentelijke organisatie is operationeel.


Er worden geen nieuwe gemeenschappelijke regelingen aangegaan.


De contouren van een nieuw, verbeterd vergaderstelsel (combinatie van advies en besluit) zijn


geschetst (uitdaging voor nieuwe raad).


Snellere besluitvorming en goede dienstverlening.


Er zijn wijkwethouders actief.
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4: Het vervolg


Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord


We gaan er de komende vier jaar met elkaar hard, creatief, slim en onorthodox aan werken 

om de gemeente Vlissingen gezond te maken. 

Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

Alle betrokken gremia (Raad, College en ambtelijke organisatie) zetten zich met overtuiging, 

en in ieders rol en met ieders verantwoordelijkheid, in voor Vlissingen, Oost-Souburg en 

Ritthem. 
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5: Bestuursakkoord


Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

De ondertekenende partijen komen overeen: 

•	� De besluitvorming in college & raad zodanig te doen plaatsvinden dat burgers en andere belanghebbenden bij aanvang reeds 

invloed kunnen uitoefenen. 

•	� We werken als collegiaal bestuur. Beslissingen worden genomen op basis van feiten en een breed gedragen overeen-

stemming. Er is sprake van gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid voor het 

collectieve succes van de gemeente en niet voor een specifiek gedeelte. Wel zullen voor de diverse beleidsterreinen 

portefeuillehouders worden aangewezen die een coördinerende rol hebben bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering; 

•	� De burgemeester is vanzelfsprekend belast met de wettelijke taken die bij het ambt behoren en zal geen primaire 

verantwoordelijkheid krijgen voor politiek gevoelige dossiers; 

•	� We streven naar een evenredige werkbelasting; 

•	� Portefeuillehouders worden niet belast met dossiers waar sprake kan zijn van mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling; 

•	� Naast de beleidsportefeuilles willen we ook de ambassadeursfunctie in de verschillende dorpen en wijken verdelen over de 

collegeleden; 

•	� Het college zal in september 2014 een voorstel in de raad presenteren waarin richting wordt gegeven aan een duurzaam 

sluitende begroting; 

•	� Onderdeel van dit voorstel is ook een visie op een toekomstvaste organisatie van de werkzaamheden van bestuur en 

ambtelijk apparaat. 

•	� De coalitiepartijen geven het college richting door middel van het globaal inhoudelijk coalitieakkoord “Agenda voor herstel, 

samen op weg naar een gezond Vlissingen”; 

•	� De coalitiepartijen zullen voorstellen van het college die in overeenstemming met het coalitieakkoord zijn steunen; 

•	� De coalitiepartijen respecteren de in het presidium vastgestelde raadsagenda (voor de besluitenraad) en zullen zgn. “last 

minute” voorstellen in beginsel niet in behandeling nemen; 

•	� Het door de coalitiepartijen gevormde college ziet er op toe dat alle gepresenteerde raadsvoorstellen tijdig, volledig en correct 

worden aangeleverd: incl. kosten/baten, budgetruimte, etc.; 

•	� De coalitiepartijen willen raadsbreed consensus over geheime c.q. besloten vergaderingen, met duidelijke voorwaarden en 

richtlijn; 

•	� De coalitiepartijen geven het college de opdracht om in geval van interne politieke verdeeldheid over een voorstel de 

verschillende varianten van het voorstel aan de raad ter besluitvorming voor te leggen; 

•	� Overige voorstellen worden zoveel mogelijk voorzien van scenario’s waarover serieus gedebatteerd kan worden in de raad; 

het college geeft dan echter wel een voorkeursoptie aan; 

•	� We werken aan een cultuur waarin geen structurele scheidslijn coalitie/oppositie bestaat en waarin het college en 

raadsfracties op zoek gaan naar besluitvorming die recht doet aan het belang van alle inwoners van de gemeente Vlissingen; 

•	� De coalitiepartijen zullen op een respectvolle wijze met elkaar omgaan door goede persoonlijke omgangsvormen te hanteren 

en bij stellingnames het belang van en het omgaan met de minderheid mee te wegen. 

Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

De gestelde acties doelen en acties zijn thans goeddeels gerealiseerd en voor het resterende 

deel in uitvoering. Met name zaken als de cultuurverandering en in het algemeen de omgang 

met elkaar (ambtelijk en bestuurlijk) vergen meer tijd. 
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6: Ondertekening 


Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

Mark Weug, fractievoorzitter Lokale Partij Vlissingen 

Alex Achterhuis, fractievoorzitter Partij Souburg-Ritthem 

Josephine Elliott, fractievoorzitter D66 

Petra Coret, fractievoorzitter Socialistische Partij 

Coen van Dalen, fractievoorzitter ChristenUnie 

Geoffrey Sips, fractievoorzitter Progressief Ondernemend Vlissingen 

Vlissingen, 15 mei 2014 

Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

De POV heeft in de loop van de bestuursperiode 2014 - 2018 te kennen gegeven zich niet 
tot de coalitie te rekenen. 
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7: Bijlage: Overige aangedragen punten 

Relevante samenvatting uit het coalitieakkoord 

In overeenstemming met eerder gemaakte afspraken binnen de gemeenteraad, en naar aanleiding van het concept coalitieakkoord dat is 

gepresenteerd hebben gesprekken plaats gevonden met alle andere partijen. Hieruit zijn een aantal punten naar voren gekomen die het nieuw 

te vormen college bij de opstelling van de plannen wil meewegen in haar keuzes. 

De opsomming is niet uitputtend: In meerdere gevallen zijn de genoemde punten al opgenomen in de plannen of maakten deel uit van het 

verkiezingsprogramma van één of meerdere coalitie partijen. De volgende punten noemen we hierbij wel: 

•	� Bij de vorming van een nieuw parkeerbeleid aandacht voor seizoensgebonden parkeerbeleid (POV) en gratis parkeren voor 

zorgverleners (CU); 

•	� Meer aandacht en ruimte voor plaatselijke zorginstellingen en zorginstellingen met een eigen identiteit (SGP, CU); 

•	� Meer en uitgebreidere aandacht voor de mantelzorgers zie nota “onbetaalbare kracht (GL); 

•	� Voorkom dubbellingen bij de loketten voor Werk, inkomen en zorg (Porthos én Orionis) en let op dubbel ingevulde functies op 

beleidsterrein Welzijn zowel bij Orionis als bij de gemeentelijke organisatie (VVD); 

•	� Definieer duidelijker je einddoelen, zoals bijvoorbeeld het terugbrengen van de schulden (PvdA, CDA); 

•	� Er zijn grote vraagtekens bij de doelmatigheid van het Veiligheidshuis én de inzet van 7 FTE op bestrijding huiselijk geweld. 

Besparingen tot 2 milj. Euro zijn mogelijk (GL); 

•	� Stel bij de evaluatie ZSP dit jaar nadrukkelijk het omlaag brengen van de garantstelling én een uit te keren dividend aan de 

orde (VVD); 

•	� Overweeg om het te vormen “ondernemersloket” buiten het stadhuis te huisvesten bijvoorbeeld in het kernwinkelgebied 

(POV); 

•	� Routing en bewegwijzering naar en in het centrum dienen verbetering (SGP, POV). 

•	� Uitwerken van één integrale visie op en één beleidsplan voor city marketing, retail,horeca, evenementen, cultuur en toerisme 

(de realiteit is al 'hybride', beleid moet daar op aangepast worden) (POV) 

•	� Vooruitlopend op definitief beleid tijdelijk ruimte creëren voor creatieve invulling van bijvoorbeeld Scheldeterrein, leegstaande 

panden en braakliggende terreinen, zo nodig in een tijdelijke gedoog/ontheffingsconstructie. (POV) 

Het merendeel van de partijen geeft aan positief tegenover het coalitieakkoord te staan, al spreken de meesten de wens uit tot een diepere 

uitwerking van het akkoord. Zoals bekend zal dat plaatsvinden. 

Evaluatie en voorlopige uitvoeringsresultaten 

De uitvoering van de overige aangedragen punten is thans goeddeels gerealiseerd en voor het 

resterende deel in uitvoering. 
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Resumé 

Alle uitvoeringsresultaten samenvattend resteert het volgende overzicht van nog in planning 

zijnde beleidspunten voor 2018 (en verder, indien het nieuwe bestuur deze doorzet in de 

nieuwe bestuursperiode). 

- Verbetering cultuur en intern samenspel. 

- Beperken risico’s en op termijn vergroten van reserves. 

- Verder afstoten gemeentelijk vastgoed. 

- Verder bijstellen en afbouwen rol centrumgemeente. 

- Vasthouden en aantrekken inwoners met midden- en hogere inkomens. 

- Meer studenten huisvesten. 

- Walcherse woningmarktafspraken herzien. 

- De grote grondvoorraad actief en creatief aan de man brengen. 

- Bijsturen mismatch vraag en aanbod woningen (starterswoningen). 

- Promotie en citymarketing, nationaal en internationaal. 

- Digitaal burgerpanel. 

- Scenario toekomstig samengaan met buurgemeenten kan op termijn aan de orde 

komen. 
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