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Aan de leden van de gemeenteraad
door tussenkomst van de Griffie.
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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief: samenwerking beheer en bewaking Walcherse stranden.

Geachte heer/mevrouw,

De samenwerking over het beheer van de Walcherse stranden is een feit.

In goed overleg met het Waterschap Scheldestromen hebben wij besloten om het beheer en 
onderhoud van alle Vlissingse stranden te laten uitvoeren door de Stichting Strandexploitatie 
Veere (SSV). 
Het gemeentebestuur van Veere heeft ons toestemming verleend om de SSV daarvoor in te 
zetten.

Deze nieuwe werkwijze wordt met ingang van het komende strandseizoen 2019 ingevoerd.

Dit houdt in dat de SSV de Vlissingse stranden gaat onderhouden. Deze organisatie is daar 
volledig voor uitgerust. Oók de strandbewaking van het Badstrand en het Nollestrand wordt 
door de SSV verzorgd en het onderhoudsniveau voor deze twee stranden zal plaats vinden 
op basis van het niveau van de Blauwe Vlag. Met dit resultaat is tevens - dankzij een 
succesvolle mediation - de discussie over de  strandbewaking van tafel.

Door middel van de samenwerking met de SSV beogen alle partijen een eenduidig 
kwalitatief onderhoudsniveau van alle Walcherse stranden te bewerkstelligen. 
Deze samenwerking vloeit ook voort uit de actiepuntenlijst van de door u op 21 september 
2017 vastgestelde Zeeuwse Kustvisie.

Het Waterschap Scheldestromen is eigenaar van delen van de Vlissingse stranden. Op 
basis daarvan ontvangt het Waterschap inkomsten van het verpachten van strandpaviljoens 
en dag- en slaaphuisjes. Een deel van die inkomsten draagt het Waterschap af aan de 
gemeente Vlissingen als bijdrage in de exploitatiekosten van de stranden. 

Door de samenwerking met de SSV wordt de door u opgelegde taakstellende bezuiniging 
van € 97.000, - bijna gehaald. Het tekort wordt teruggebracht tot € 9000,-.

De betrokken gemeentelijke personeelsleden zijn hierover ingelicht.



Blad 2 behorend bij 744572 / 1084428

Uitgangspunt is het principe “mens volgt werk”. Dit houdt in dat het gemeentelijk personeel 
in beginsel overgaat naar de SSV. In de offerte van de SSV is hiermee rekening gehouden 
met 0.9 fte. Indien het gemeentelijk personeel niet mee wenst te gaan naar de SSV zullen 
wij de uitgangspunten van het Sociaal Statuut respecteren en binnen die kaders zorgvuldige 
besluiten nemen.

Wij zullen ons blijven inspannen om - daar waar mogelijk – de taakstellende bezuiniging de 
komende jaren volledig te bewerkstellingen. 

Hoogachtend,

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

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


