
 
 
Vlissingen, 23 augustus 2019 
 
Onderwerp: Vragen artikel 34 RvO “Bijdrage Vlissingen aan film “Slag om de Schelde” 
 
 
Geacht college, 
 
In een RIB gedateerd 21 augustus 2019 werd de Vlissingse gemeenteraad geïnformeerd dat 
Vlissingen een partnerschap aangaat met de organisatie van de film “De Slag om de 
Schelde” en daar financieel en facilitair aan bijdraagt.  
 
Het CDA heeft hierover de volgende vragen: 
 

1. Strookt de bijdrage van Vlissingen aan de film met het subsidiebeleid van de 
gemeente Vlissingen? 
 

2. Naast de financiële bijdrage van €50.000 euro wordt facilitair bijgedragen aan de film. 
Op welke manier worden de kosten voor de facilitaire bijdrage voor de raad 
inzichtelijk gemaakt?  
 

3. De bijdrage van de gemeente Vlissingen ad € 50.000 is gehaald uit de reservering 
voor Sail. Uit die reservering was ook al, zoals opgenomen in de begroting 2019, 
€75.000 gehaald voor de activiteiten in het kader van 75 jaar Slag om de Schelde. 
Hoeveel is er in die reservering, na aftrek van de bijdrage voor de film, nog 
beschikbaar? 

 
4. Hoe en met welk bedrag wordt die reservering voor Sail gevoed? En is dit 

structureel? 
 

5. Hoe had de Gemeenteraad kunnen weten dat er in de begroting 2019 van de 
gemeente Vlissingen nog ruimte was van in ieder geval € 50.000? Waar en in welke 
Planning- en Controldocumenten is de reservering zichtbaar? 

 
6. Waarom is in ieder geval deze ruimte van € 50.000 niet gemeld in de eerste 

bestuursrapportage 2019? 
 

7. Hoeveel van deze posten zijn er nog meer en waar kan de raad die vinden? 
 

8. Als een raad een reservering maakt voor een evenement als Sail dat de laatste keer 
ca 300.000 mensen trok en heel veel media aandacht heeft opgeleverd, kan een 
college dan die middelen, zelfs zonder consultatie, laat staan instemming, steken in 
een bijdrage van een film die ook zonder de bijdrage van Vlissingen gerealiseerd had 
geworden? 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
CDA Fractie  
Coen Bertijn 
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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
23-08-2019 1128457 / 1129604 30 september 2019
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
G.J.C. de Rijke Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP
beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van fractie CDA omtrent Bijdrage Vlissingen aan film 
“Slag om de Schelde”.

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw inleiding
In een RIB gedateerd 21 augustus 2019 werd de Vlissingse gemeenteraad geïnformeerd dat 
Vlissingen een partnerschap aangaat met de organisatie van de film “De Slag om de 
Schelde” en daar financieel en facilitair aan bijdraagt. 
Het CDA heeft hierover de volgende vragen:

Vraag 1
Strookt de bijdrage van Vlissingen aan de film met het subsidiebeleid van de gemeente 
Vlissingen? 

Ons antwoord
Het betreft geen subsidieverlening ingevolge de bepalingen van de Subsidieverordening, 
maar een financiele bijdrage aan de film. Wij verwachten dat de film “De Slag om de 
Schelde” van grote promotionele waarde voor Vlissingen gaat zijn. De bekendheid die de 
film nationaal en internationaal zal krijgen, zal de belangstelling voor Vlissingen zeer positief 
beïnvloeden en zal veel mensen inspireren onze stad te bezoeken.

Vraag 2
Naast de financiële bijdrage van € 50.000 euro wordt facilitair bijgedragen aan de film. Op 
welke manier worden de kosten voor de facilitaire bijdrage voor de raad inzichtelijk 
gemaakt? 

Ons antwoord
De medewerking in facilitaire zin, zal vanuit de gemeente worden geleverd in geval er  
activiteiten plaatsvinden in het kader van filmopnamen op locaties in de stad. Dit is te 
vergelijken met de gebruikelijke facilitering bij evenementen. In dit kader kunnen wij het 
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cluster aan activiteiten rondom opnamen van de film in de stad aanwijzen, als één van de 10 
grotere evenementen, die zijn vrijgesteld van kosten. 

Vraag 3
De bijdrage van de gemeente Vlissingen ad € 50.000 is gehaald uit de reservering voor Sail. 
Uit die reservering was ook al, zoals opgenomen in de begroting 2019, €75.000 gehaald 
voor de activiteiten in het kader van 75 jaar Slag om de Schelde. Hoeveel is er in die 
reservering, na aftrek van de bijdrage voor de film, nog beschikbaar? 

Ons antwoord
Het verstrekken van een éénmalige bijdrage van € 50.000 in 2019 komt voor € 45.000 ten 
laste van reservering Sail en voor € 5.000 ten laste van budget bevordering toerisme.
Dit betekent dat na deze bijdrage en de reeds eerder door de Gemeenteraad bestemde € 
75.000 voor het themajaar “Slag om de Schelde” geen reserveringsgelden meer 
beschikbaar zijn. 

Vraag 4
Hoe en met welk bedrag wordt die reservering voor Sail gevoed? En is dit structureel? 

Ons antwoord
De reservering voor de Sail wordt vanaf 2015 jaarlijks met € 25.000 gevoed.

Vraag 5
Hoe had de Gemeenteraad kunnen weten dat er in de begroting 2019 van de gemeente 
Vlissingen nog ruimte was van in ieder geval € 50.000? Waar en in welke Planning- en 
Control documenten is de reservering zichtbaar? 

Ons antwoord
In de begroting 2015-2018 is in programma 10 Toerisme en Economie zichtbaar gemaakt 
dat er structureel € 25.000 beschikbaar gesteld wordt. 
In de begrotingen erna is dit onderdeel geworden van het product en zodoende opgenomen 
in de lasten van programma Toerisme en Economie.

In de jaarrekening 2018 is de reservering onderdeel van de balans als overlopende passiva 
opgenomen voor een bedrag van € 95.000. 

Vraag 6
Waarom is in ieder geval deze ruimte van € 50.000 niet gemeld in de eerste 
bestuursrapportage 2019? 

Ons antwoord
Tijdens de opstelling van de eerste bestuursrapportage 2019 werd deze ruimte al betrokken 
bij de plannen om de film financieel te faciliteren.  

Vraag 7
Hoeveel van deze posten zijn er nog meer en waar kan de raad die vinden? 

Ons antwoord
In de reguliere P&C producten stelt de Raad geld ter beschikking en het college geeft hier 
uitvoering aan binnen de kaders zoals door de Raad gesteld.

Vraag 8
Als een raad een reservering maakt voor een evenement als Sail dat de laatste keer ca 
300.000 mensen trok en heel veel media aandacht heeft opgeleverd, kan een college dan 
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die middelen, zelfs zonder consultatie, laat staan instemming, steken in een bijdrage van 
een film die ook zonder de bijdrage van Vlissingen gerealiseerd had geworden? 

Ons antwoord
De Raad heeft reeds (in kader begroting 2019) instemming gegeven om € 75.000 
beschikbaar te stellen om activiteiten rondom het themajaar “75 jaar Vlissingen Slag om de 
Schelde” mogelijk te maken. Het uitbrengen van de film over de Slag om de Schelde en het 
verlenen van een bijdrage hiervoor, zien wij in het verlengde hiervan.  

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

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

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