
 
    

    
 
 

     
 

 
               

                
               

  
               
               
                

 
 

       
            

 
     
                  
          
               

 
 

    
                 

             
 

           
      
     
     
       
     

 
            

        
 

     
            

            
 

                      
            

 
  

 
 

 
                  
     
         

Besluiten- en toezeggingenlijst 
Raadsvergadering van 13 juli 2017 

1.0 OPENING EN MEDEDELING 
Aanwezig 
Raad: 
Y. Bouziani (PvdA), C.J. Colijn – Ventevogel (SP), C. van Dalen (CU), J.C.A. Dooms (LPV), 
P.J. van Eck (D66), S.C.G.A. Eggermont (LPV), A. van der Giessen (VVD), P.W. Hirdes (LPV), 
L.E.J. Janse-vd Weele (SGP), W.B. Kraan (POV), J. de Lange (SP), A.A.G. Muller (CDA) – 

aanwezig 
tot 21:15 uur, F.E.C. Oreel (PvdA), O.P Penraat (SP), N.G.D. Peters (D66), J.J. Reijnierse (PvdA), 
J.J. Rijkse (SP), G.A. Sips (LPV), R.J. Suurmond (PSR), D. Verboom (D66), E. Verhage (GL), 
J.L. Vermeulen (PSR), M. Weug (LPV), M. de Zwarte (CDA), E. van der Mark (plv. griffier) 

College: 
A.R.B. van den Tillaar (voorzitter / burgemeester)
 
Wethouders: J. de Jonge, S. Stroosnijder, J.A. Elliott- Hilverdink, A. Vader.
 

2. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA 
De motie van de LPV (6.1) en beantwoording van de artikel 34 vragen van de LPV, beiden over
 
De Piek, worden naar voren gehaald en als eerste agendapunt behandeld.
 
Ten aanzien van de agendapunten 5.4 en 5.9 onthoudt raadslid Van der Giessen zich van
 
stemming.
 

3. SPREEKRECHT BURGERS 
Over de beantwoording van de artikel 34 vragen van het CDA over de helling in de Dokhaven 
(onderdeel Mannen van Staal) heeft ingesproken: de heer Murre (Stichting Mannen tussen Staal) 

Over de motie van de LPV over de Piek hebben ingesproken: 
- de heer Van Boven 
- de heer Steutel 
- de heer Janssens (Cultuurwerf) 
- de heer Schot (Zeeuwse Komedie) 
- de heer Houweling 

4. STAND VAN ZAKEN OVERLEG IN HET KADER VAN ARTIKEL 12 
Sinds de laatste besluitenraad heeft geen overleg meer plaatsgevonden. 

6.1 MOTIE LPV DE PIEK 
D66 (raadslid Verboom) heeft de volgende stemverklaring: ik steun met mijn tegenverklaring het 
beleid van de wethouder maar het is geen stem tegen de Piek. 

De motie wordt met de stemmen voor van de LPV (5), SP (4), D66 (2), SGP (1), GL (1), POV (1), 
CU (1), CDA (2), VVD (1), PvdA (3) en PSR (2) aangenomen. 

5. RAADSVOORSTELLEN 
Debatstukken 

5.1 Porthos 

De raad van de gemeente Vlissingen besluit met de stemmen tegen van GL (1), PvdA (3), CDA (1)
 
en POV (1) :
 
1. Kennis te nemen van het rapport Berenschot. 



                
  

                 
      

                 
           

 
               

               
              

          
               

            
   

                
     

            
               

   
              

         
                

  
          
               

         
 

     
   

                   
            

        
    
               

    
               

       
 

   
                 

   
 

   
        
                 

           
         

            
        

               
 

               
            

           

2. De front office van Porthos lokaal in Vlissingen te organiseren en terug te halen naar de 
gemeentelijke organisatie. 

3.	 Het college opdracht te geven in overleg met de gemeente Veere de werkwijze en 'knip' tussen 
front office en back office te bepalen. 

4.	 Het college opdracht te geven te onderzoeken hoe en op welke schaal de back office het beste 
kan worden georganiseerd (Vlissings, met Veere, Walchers, met de Oosterschelderegio of 
Zeeuws). 

5.	 kennis te nemen van bijgaande brief aan de gemeente Middelburg om het standpunt na 
raadsbesluit over te brengen dat onze gemeente geen aanleiding ziet om de visie op de 
toegang te wijzigen en op het standpunt staat dat door de besluitvorming de gemeente 
Middelburg eenzijdig heeft besloten uit de huidige samenwerking te treden. 

6.	 Het college opdracht te geven de overdracht van de front office van Porthos naar de 
gemeentelijke organisatie te realiseren zonder daarbij de continuïteit en kwaliteit van de 
dienstverlening te ondermijnen. 

7.	 Voor de begeleiding van dit proces een budget beschikbaar te stellen van € 150.000 ten laste 
van de reserve sociaal domein. 

8.	 Naar aanleiding van de aanbevelingen van Berenschot een tijdelijke capaciteitsuitbreiding te 
realiseren voor data-analyse en preventie ten laste van de reserve sociaal domein à € 280.000 
voor 2 jaar. 

9.	 De uiterste ingangsdatum van een definitieve wijziging in de organisatie van Porthos te stellen 
op 1 januari 2019 of zoveel eerder als verantwoord mogelijk. 

10. Het college opdracht te geven met Veere en Middelburg te overleggen over de gevolgen van 
dit besluit. 

11. In te stemmen met de 13de begrotingswijziging 2017. 
12. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en de 

Provincie Zeeland als toezichthouder. 

5.2 Stedelijk Cultureel Profiel
 
PvdA – amendement
 
Het amendement van de PvdA wordt met de stemmen voor van de SP (4), D66 (3), GL (1),
 
POV (1), CU (1), CDA (1), PvdA (3) en PSR (2) aangenomen.
 
Het aangenomen amendement houdt de volgende wijziging in;
 
De raad besluit
 
om bij het derde besluitpunt de woorden “… met een cultuurmakelaar…” te schrappen, zodat het
 
derde besluitpunt wordt:
 
In te stemmen met het uitvoeren van een verkenning naar de mogelijkheden en draagvlak voor
 
een cultuurfonds voor de stedelijke regio.
 

SP – amendement 
Nu het amendement van de PvdA is aangenomen wordt het amendement van de SP niet meer in 
stemming gebracht. 

PSR – amendement.
 
Het amendement van de PSR wordt gewijzigd;
 

• bij het uitwerken van de kansen zoals genoemd in beslispunt 2 en bij het uitvoeren van de 
verkenning zoals genoemd in beslispunt 3, het college twee kaders mee te geven: 

Het woordje actief wordt geplaatst in de zin; 
financiële middelen van de gemeente Vlissingen blijven uitsluitend beschikbaar voor culturele 
instelling en verenigingen actief in de gemeente Vlissingen; 
In de tweede besluitregel van het amendement van de PSR wordt het woordje gemeentelijke 
toegevoegd; 
De meerwaarde van de samenwerking zit hem in het aantoonbaar beschikbaar komen van meer 
financiële middelen van derden, niet zijnde gemeenten of gemeentelijke culturele instellingen 
/verenigingen, voor culturele instellingen en verenigingen uit de gemeente Vlissingen. 



               
        

                   
              

 
               

                 
            

  
                  
          

               
 

               
            

     
                 

         
                  

               
           

         
             

           
         

  
 

  
                      
    
     

            
           
                

              
 

      
        

        
        
                 

    
                

  
                 

                
          

                   
 

           
  

                 
 

Het CDA heeft de volgende stemverklaring: het amendement zal vast goed bedoeld zijn maar met 
zoveel tussenzinnen wordt het een onduidelijk geheel.
 
Het amendement van de PSR wordt met de stemmen voor van de LPV (5), SP (4), D66 (2),
 
SGP (1), POV (1), CU (1), VVD (1), PvdA (3) en PSR (2) aangenomen.
 

De PvdA heeft de volgende stemverklaring: De PvdA heeft geen behoefte aan een extra
 
onderzoek. Dit is niet de weg. Ook al hebben wij door middel van het amendement de
 
cultuurmakelaar eruit gehaald. Een bestuur voert overleg en komt vervolgens met een voorstel.
 

De raad van de gemeente Vlissingen besluit met de stemmen voor van de PSR (2), de SP (4),
 
D66 (3), SGP (1), CU (1) en VVD (1):
 
• kennis te nemen van de rapportage van kansen en bedreigingen voor het stedelijk cultureel 

profiel; 
• in te stemmen met het verder uitwerken van de kansen uit bijgevoegd startdocument in 

samenwerking met de gemeente Middelburg en de betrokken organisaties in een stedelijke visie 
op cultuur en concrete samenwerkingsvoorstellen; 

• In te stemmen met het uitvoeren van een verkenning naar de mogelijkheden en draagvlak voor 
een cultuurfonds voor de stedelijke regio. 

• Bij het uitwerken van de kansen zoals genoemd in beslispunt 2 en bij het uitvoeren van 
de verkenning zoals genoemd in beslispunt 3, het college twee kaders mee te geven: 

- financiële middelen van de gemeente Vlissingen blijven uitsluitend beschikbaar voor 
culturele instellingen en verenigingen actief in de gemeente Vlissingen; 

-	 de meerwaarde van de samenwerking zit hem in het aantoonbaar beschikbaar komen 
van meer financiële middelen van derden, niet zijnde gemeenten of gemeentelijke 
culturele instellingen/verenigingen, voor culturele instellingen en verenigingen uit de 
gemeente Vlissingen. 

VVD-GL motie
 
De motie wordt met de stemmen voor van de VVD (1), PSR (2), PvdA (3), CU (1), SGP (1), GL (1)
 
en LPV (5) aangenomen.
 
De motie spreekt uit dat;
 
1.	 een cultuurmakelaar niet ondergebracht wordt bij de gemeentelijke organisatie, 
2.	 voor een cultuurmakelaar geen extra gemeentelijk geld beschikbaar wordt gesteld, 
3.	 organisaties aan deze functie zelf vorm en inhoud kunnen geven en ook de kosten daarvan 

zelf dienen te dragen, en gaat over tot de orde van de dag. 

5.3 Jaarrekening gemeente Vlissingen 2016 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem: 

• 1.De jaarstukken 2016 vast te stellen; 
• 2.Kennis te nemen van het accountantsverslag 2016; 
• 3.Een bedrag van € 5.810.025 als budgetoverheveling aan te merken en dit ten laste van de 

algemene reserve te brengen 
• 4.Via de resultaatbestemming een bedrag van € 588.000 toe te voegen aan de reserve 

Sociaal Domein; 
• 5.Via de resultaatbestemming een bedrag van € 2.379.400 toe te voegen aan de reserve 

Centrumgemeentetaken Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en 
Vrouwenopvang; 

• 6.Na vaststelling de jaarstukken 2016 voor 15 juli 2017 bij het CBS en de Provincie in te 
dienen; 

• 7.De begroting 2017 aan te passen conform bijgevoegde begrotingswijziging
 
'resultaatbestemming';
 

• 8. De beslispunten 3, 4 en 5 zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder. 



     
    

             
     

              
             

  
        

              
 

            
  

 
     

    
          
              

 
             

     
    
            

         
   

 
     

    
          

    
                

           
              

           
  

               
         

                
          

 
              

             
   

                
              
       

              
     

             
          
    

            
             
           

    

5.4 Begroting 2018 Orionis Walcheren 
De raad besluit unaniem: 
1.	 Aan het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren aan te geven in te kunnen 

stemmen met de begroting 2018. 
2.	 De meerjarig nadelige effecten ad. € 796.700 (2018), € 692.000 (2019), € 502.100 

(2020) en € 395.300 (2021) te verwerken in de nog op te stellen 
Programmabegroting 2018. 

3.	 Daarbij de beschikbare middelen taakmutaties armoedebestrijding ouderen en 
kinderen van € 251.000 (2018) en € 237.000 (2019 en verder) in te zetten als 
dekkingsmiddel. 

4.	 Dit besluit te nemen onder voorbehoud van formele goedkeuring door de 
toezichthouder. 

5.5	 Kadernota/Programmabegroting 2018 GGD Zeeland 
De raad besluit unaniem: 
1. In te stemmen met de programmabegroting 2018 GGD Zeeland. 
2. Deze zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de GGD Zeeland. 

5.6	 Beslissing op de bezwaarschriften gericht tegen het raadsbesluit van 23 februari 2017 
inzake nieuwbouw scholen Souburg Zuid 
De raad besluit unaniem: 
om de bezwaarschriften gericht tegen het raadsbesluit van 23 februari 2017 inzake 
nieuwbouw scholen Souburg Zuid, conform het advies van de commissie 
bezwaarschriften, niet-ontvankelijk te verklaren. 

5.7	 Jaarrekening 2016 GGD Zeeland 
De raad besluit unaniem: 
1. In te stemmen met de jaarrekening 2016 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
(GGD) Zeeland en daarmee; 
a. In te stemmen met het voorstel om het positieve saldo van € 13.604 (Zeeuws) op 
het programma Publieke gezondheid toe te voegen aan de algemene reserve. 
b.	 In te stemmen met het voorstel om het voorlopige positieve resultaat van € 
401.471 (Zeeuws) op het Programma Inkoop Jeugdhulp te verrekenen met de 
gemeenten; 
c. In te stemmen met het voorstel om het negatieve saldo van € 112.521 (Zeeuws) 
op het programma Veilig Thuis te verrekenen met de gemeenten. 
d. In te stemmen met het voorstel om het positieve saldo van € 59.380 (Zeeuws) op 
de Gemeentelijke projectgelden toe te voegen aan de reserve Gemeentelijke 
projectgelden. 
e. In te stemmen met een extra bijdrage van € 240.000 (Zeeuws) voor extra 
werkzaamheden die uitgevoerd zijn door de JGZ in verband met de verhoogde instroom 
van statushouders 2016. 
2. Er bij de GGD op aan te dringen om beheersmaatregelen te treffen in de planning 
en control cyclus ten aanzien van de tijdigheid en een verbeterplan op te stellen waarmee 
de aanbevelingen van de accountant worden opgepakt. 
3. De zienswijze betreffende beslispunt 1 en 2 kenbaar te maken aan het algemeen 
bestuur van de GGD Zeeland. 
4. Het eenmalige nadeel van € 14.600 op het programma Veilig Thuis voor de 
gemeente Vlissingen te verwerken in de 2e kwartaalrapportage sociaal domein 
(begroting sociaal domein). 
5. De positieve afrekening op het programma Inkoop Jeugd voor de gemeente 
Vlissingen te baseren op de definitieve jaarrekening van de GGD waarbij een eventueel 
aanvullend financieel effect wordt verwerkt in de 2e kwartaalrapportage sociaal domein 
(begroting sociaal domein). 



             
            

      
 

      
    

             
      

               
   

              
             

          
              

 
       

    
            

             
            

          
            

      
          

        
               

   
          
            

 
 

               
          

    
    
            

           
  

 
 

 
 

      
    

                
         

  
            

       
      

 
             
        

 
  
      

 

6. Het Vlissingse aandeel van € 28.042 in de extra werkzaamheden JGZ voor 
statushouders te dekken uit de hiervoor beschikbaar gestelde extra rijksmiddelen in het 
kader van het Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom. 

5.8	 2de Begrotingswijziging 2017 GGD Zeeland 
De raad besluit unaniem: 
1. In te stemmen met de 2de begrotingswijziging 2017 GGD Zeeland voor wat 
betreft het onderdeel 2017 en daarmee; 
a. In te stemmen met de incidentele meerkosten in 2017 van € 148.608 voor taken 
publieke gezondheid statushouders kinderen. 
b. Het Vlissingse aandeel van € 16.139 in de incidentele meerkosten te verwerken in 
de 2de kwartaalrapportage 2017 en te dekken uit de hiervoor beschikbaar gestelde extra 
rijksmiddelen in het kader van het Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom. 
2. De zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de GGD Zeeland. 

5.9	 Zienswijze tweede begrotingswijziging 2017 Orionis Walcheren 
De raad besluit unaniem: 
1. de raad voor te stellen als zienswijze aan het Algemeen Bestuur van Orionis 
Walcheren aan te geven in te kunnen stemmen met de tweede begrotingswijziging 2017 
van Orionis Walcheren met dien verstande dat de in het plan van aanpak opgenomen 
afspraken en doelstellingen voor 2017 door Orionis Walcheren worden gerealiseerd en 
dat er een maximale inspanning geleverd wordt voor verbetering van de financiële 
resultaten voor 2018 en verder. 
2. voor de extra kosten AIV de beschikbare taakmutaties voor armoedebestrijding 
kinderen en ouderen van 219.450 in te zetten. 
3. het resterende nadelig effect voor 2017 van 153.250 te dekken ten laste van het 
gemeentelijke begrotingssaldo 2017. 
4. hiertoe de twaalfde (gemeentelijke) begrotingswijziging 2017 vast te stellen. 
5. dit besluit te nemen onder voorbehoud van formele goedkeuring door de 
toezichthouder. 

5.10	 Met terugwerkende kracht en voor de toekomst mandaat verlenen aan de griffier en haar 
plaatsvervangers om besluiten te verdagen wanneer niet binnen de beslistermijn een 
besluit genomen kan worden 
De raad besluit unaniem: 
de griffier en haar plaatsvervangers met terugwerkende kracht tot 7 juni 2017 te 
mandateren om beslistermijnen te verdagen wanneer de beslistermijn niet haalbaar blijkt 
te zijn. 

5.11	 Benoeming Vlissingse deelname Raadsklankbordgroep Veiligheidsregio Zeeland 
De raad besluit unaniem: 
o de heer N.G.D. Peters en mevrouw L.E.J. Janse - van der Weele te benoemen als 
vertegenwoordigers van de gemeenteraad Vlissingen in de Raadsklankbordgroep van de 
Veiligheidsregio Zeeland; 
o de heer J.L. Vermeulen en mevrouw A.A.G. Muller te benoemen als 
plaatsvervangende vertegenwoordigers van de gemeenteraad Vlissingen in de 
Raadsklankbordgroep van de Veiligheidsregio Zeeland. 

De andere agendapunten worden gezien het late tijdstip van de vergadering doorgeschoven naar 
de Besluitenraad van donderdag 21 september 2017. 

10. SLUITING 
De vergadering sluit om 22:50 uur. 


