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beantwoording schriftelijke vragen Artikel 34 Reglement van Orde Fractie 50PLUS inzake de
gevolgen van de coronavirus in onze gemeente.

Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
De zware maatregelen vanuit het Kabinet ter bestrijding cq. indamming van het coronavirus
trekt een enorme wissel op het wel en wee van onze bewoners. De bewoners zijn bepaald
niet gewend zich te houden aan allerlei terecht opgelegde maatregelen. In vele gemeenten
zie je dan ook dat er maatregelen worden getroffen om de bewoners te herinneren aan de
opgelegde maatregelen of maatregelen nemen tbv de kwetsbaren in onze samenleving. In
onze gemeente zie je dat niet tot nauwelijks.
In het kader van de gevolgen van de coronacrisis komen we tot de volgende vragen:
In algemene zin:
Het college herkent zich zeer zeker niet in uw stelling dat er in Vlissingen geen maatregelen
worden getroffen ten behoeve van de kwetsbaren in onze samenleving.

Vraag 1 Zijn er op drukke plaatsen in de stad waarschuwingsborden geplaatst (1,5 m afstand
houden, geen samenscholingen)? Zo niet waarom niet? En is het college van plan dit alsnog
te doen (bijv. Boulevard, stranden, bos, centrum)?
Ons antwoord
Ja, op diverse drukke locaties zijn waarschuwingsborden geplaatst (o.a. op de boulevard,
Bellamypark en het Scheldeplein). Ook zijn er preventief dranghekken geleverd voor
parkeerplaatsen langs de kust en is de skatevoorziening in het Westduingebied voorzien van
bouwhekken.
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Vraag 2 Landelijk wordt veel gesproken over de dak- en thuislozen en hoe met deze
kwetsbare groep om te gaan. Wat heeft het college tot nu toe voor deze doelgroep
kunnen betekenen? En is het college van plan hiervoor extra stappen te zetten cq.
maatregelen te treffen? Om hoeveel dak- en thuislozen gaat het?
Ons antwoord
Sinds de uitbraak van het Corona-virus houden wij en het CZW Bureau vinger aan de pols bij
alle opvanginstellingen in Zeeland. Wij zijn bovendien extra alert op jongeren die in een
dergelijke situatie zitten of terechtkomen. De dagopvang in Vlissingen (inloopfunctie) is
gesloten, maar mensen worden niet de straat op gestuurd. De slaapzalen zijn in de afgelopen
periode verbouwd tot 1-persoonskamers.
De opvangen zitten nagenoeg vol, maar er zijn nog geen structurele problemen m.b.t. de
capaciteit. Er is samenwerking tussen Maatschappelijke Opvang Vlissingen (Het Witte Huis)
van Emergis en de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils in Terneuzen. Over en weer
worden mensen opgevangen als er op een andere locatie een tijdelijk capaciteitsprobleem is.
Op dit moment is het nog niet direct nijpend, maar we anticiperen op een grotere toeloop in de
nabije toekomst. Om hoeveel dak- en thuislozen het gaat is nu nog niet te zeggen.
Als er een grote toeloop ontstaat nemen wij onorthodoxe maatregelen, zoals bijvoorbeeld een
hotelovernachting daar waar nodig. Het Witte Huis heeft contact met het City-Hostel waar
desnoods mensen op incidentele basis geplaatst kunnen worden. Alle maatregelen worden
eerst afgestemd met de gemeente en het CZW Bureau.
De Zeeuwse opvangvoorzieningen voldoen aan de richtlijnen i.v.m. Corona die de VNG heeft
opgesteld.

Vraag 3 Landelijk wordt ook gesproken dat bij financiële nood en/of achterstanden in
huurbetaling dat ten tijde van de crisis geen mens op straat wordt gezet? Is er met de
woningcorporaties hierover al gesproken? Zo niet waarom niet? En is het college
bereid dit alsnog te bespreken?
Ons antwoord
In de gemeente Vlissingen is het vigerend beleid dat, in samenwerking met de
woningcorporaties en Orionis Walcheren (schuldhulpverlening), inwoners met beginnende
huurachterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium van schuldenproblematiek ondersteuning
wordt aangeboden. Gelet op de coronacrisis gaan we hier momenteel in samenwerking met
onze partners nog nauwgezetter mee om. Er wordt steeds gekeken naar de individuele
situatie en op basis daarvan wordt een passende betalingsregeling getroffen en/of wordt
schuldhulp geboden. Ook het kabinet ziet het als een verantwoordelijkheid voor alle betrokken
partijen om in deze periode ontruimingen nu zoveel mogelijk uit te stellen en alleen te initiëren
als er zwaarwegende redenen voor zijn, zoals criminele activiteiten of extreme overlast.
Huisuitzettingen zijn in de huidige crisisperiode door de rechtbanken ook niet aangemerkt als
urgente zaken. In zulke zaken vinden dus voorlopig door de rechtbanken ook geen
mondelinge behandelingen plaats.

Vraag 4 In het centrum is het bepaald niet druk met winkelend publiek en er zijn geen
toeristen meer. Is het college bereid de parkeerheffingen te bevriezen per 31-032020 dan wel de parkeerbelasting niet te innen zodat er wellicht meer impuls uitgaat
om toch in het centrum van onze stad bij de kleine winkelier (fruit, groente,
Levensmiddelen etc.)te kopen (de art.-12-inspecteur kan zich hierin wellicht wel
vinden)? Zo niet waarom niet?

Blad 2 behorend bij 1193634 / 1195830

-3-

Ons antwoord
Wij zijn niet voornemens de parkeerheffingen te bevriezen. Wij roepen onze burgers op zo
veel mogelijk thuis te blijven. Het verlagen of tijdelijk afschaffen van parkeergelden zou
daarmee een verkeerd signaal afgeven om naar het centrum te komen.

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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