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ONDERWERP
RIB stand van zaken Markaz-compensatie traject

Geachte heer/mevrouw,

Het college heeft toegezegd uw Raad geïnformeerd te houden over het Markaz-
compensatie traject. Met deze raadsinformatiebrief ontvangt u een update.

Reacties op Markaz-compensatie van gemeenteraadsfracties
Tijdens de bijeenkomst van de heer Wientjes met de gemeenteraad in maart, is te kennen 
gegeven dat ook gemeenteraadsfracties hun ideeën en suggesties in het kader van 
Markaz-compensatie konden aangeven. Het betreft hier geen reacties als input voor de 
bestuurlijke kerngroep maar ideeën en suggesties die de heer Wientjes als onafhankelijk 
speciaal adviseur verzamelt en in overweging neemt voor zijn uiteindelijke advies. 

De bestuurlijke kerngroep fungeert in dit kader als bewaker van het proces en velt geen 
oordeel over de ingediende ideeën en adviezen.

Tot op heden is van 10 fracties een reactie gekomen op het Markaz-compensatie traject.
Deze reacties zijn doorgeleid naar de heer Wientjes.

Input OZO
Vrijdag 24 april 2020 heeft een digitaal overleg plaatsgevonden tussen de heer Wientjes en de 
15 overheden van het OZO. Het verslag van dit overleg is als bijlage bij deze 
raadsinformatiebrief gevoegd.

Planning vervolgtraject
Het is de bedoeling dat dhr. Wientjes in de laatste week van mei materieel zijn advies oplevert 
in het overleg met staatssecretaris Knops en de Zeeuwse kerngroep. Het definitieve rapport 
zal vermoedelijk later verschijnen.



Blad 2 behorend bij 1200241 / 1200245

Vooruitlopend hierop wordt de gemeenteraad medio mei nader geïnformeerd door de heer 
Wientjes over de stand van zaken op dat moment: de grote lijnen van het pakket zijn dan 
bekend.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


