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Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
In uw inleiding verwijst u naar de volgende passages uit de raadsinformatiebrief die u
toegezonden is naar aanleiding van het collegebesluit om de koop- en
samenwerkingsovereenkomst op onderdelen bij te stellen en de gronden in 2019 te leveren
aan WVO Zorg:
“Door WVO Zorg is aan het college verzocht om in gezamenlijkheid te zoeken naar
mogelijkheden om af te wijken van hetgeen is overeengekomen, in de sfeer van het bouwen
woonrijp maken en het bieden van specifieke faciliteiten tijdens de bouwperiode, om
uitvoering te geven aan de gesloten koop- en samenwerkingsovereenkomst.”
“Het college heeft de diverse mogelijkheden bezien en besloten om hieraan deels tegemoet
te komen. De tegemoetkomingen worden voor een aanzienlijk deel gedekt uit reeds in de
grondexploitatie voorziene budgetten. Voor het overige wordt dit verwerkt in de 1e
herziening van de grondexploitaties in 2020. In totaal vertegenwoordigen de bijdragen een
maximale (gekapitaliseerde) waarde van € 240.000,-.”
U stelt in vervolg hierop een drietal vragen. Wij informeren u hierbij als volgt.
Vraag 1
De € 240.000 maakte in eerste instantie geen deel uit van het contract met WVO Zorg. Voor
welke aspecten was dit budget in de grondexploitatie Scheldekwartier opgenomen?

POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN TELEFOON 0118-487000 EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL
FAX 0118-410218 IBAN: NL36BNGH0285008889 BIC: BNGHNL2G

-2-

Ons antwoord
De gemeente Vlissingen neemt de aankleding van de gevel parkeergarage Scheldeplein
taakstellend op zich voor een maximale kostenpost van € 150.000. Deze kosten worden ten
laste van de grondexploitatie gebracht bij de eerste herziening van de grondexploitatie. In
haar overweging heeft het college mee laten wegen dat de parkeergarage een
gemeentelijke voorziening is.
Aanvankelijk was een strook van circa 1 meter buiten de gevel voorzien voor WVO Zorg.
Deze is teruggebracht tot de gevellijn. Tevens dient een windscherm geplaatst te worden ter
hoogte van de rotonde Scheldestraat – Willem Ruysstraat ter voorkoming van winterhinder.
De geraamde kosten voor deze inrichtingskosten bedragen circa € 70.000. Aangenomen is
dat van deze kosten € 40.000 kunnen worden opgevangen binnen het budget voor de
inrichting van deelplan Scheldewerf en het resterende deel € 30.000 verwerkt wordt in de
grondexploitatie.
Ten behoeve van de bereikbaarheid van de Walstraat / Wagenaarsstraat en omgeving en
veiligheid rondom het bouwterrein wordt de tijdelijke rijbaan verlegd. De geraamde kosten
hiervoor bedragen € 20.000 en worden ten laste gebracht van de grondexploitatie bij de
eerste herziening.
Het resterende deel van de bijdrage wordt gevormd door tijdelijk gebruik van parkeergarage
Scheldeplein gedurende de bouwfase. Dit was aanvankelijk voorzien op het deel van de
hellingbaan wat in gebruik gegeven wordt als tijdelijk bouwterrein voor WVO Zorg. Het niet
verrekenen van precario voor het bouwterrein. Dit laatste is binnen exploitatiegebieden
sowieso niet aan de orde, maar binnen de koop- en samenwerkingsovereenkomst niet
expliciet opgenomen.
In de eerste herziening van de grondexploitatie zal in vervolg op het bovenstaande een
aanvullend budget opgenomen worden van € 200.000,-.
Vraag 2
Omdat de toekenning door het college van € 240.000 geen normale verstrekking van
middelen is, kan artikel 7b (red: van de Financiele verordening Vlissingen 2019) aan de orde
zijn. Waarom heeft het college besloten de gemeenteraad pas achteraf te informeren?
Ons antwoord
Artikel 7 van de Financiële verordening Vlissingen 2019 heeft betrekkingen op
deelnemingen van de gemeente Vlissingen. In dit kader is er geen sprake van
kapitaalverstrekking en is het betreffende artikel dan ook niet van toepassing.
Vraag 3
Welke reden is te geven voor het laat informeren van de gemeenteraad, verkoop gronden
eind december 2019 en informeren gemeenteraad per RIB op woensdag 29 januari 2020?
Ons antwoord
Het college heeft op 3 december 2019 besloten de wijziging van de koop- en
samenwerkingsovereenkomst uit te werken in overeenkomst met WVO Zorg en de raad
vervolgens middels een raadsinformatiebrief te informeren. Op 19 december 2019 heeft het
college besloten tot ondertekening van de allonge op de koop- en samenwerkingsovereenkomst met WVO Zorg. In verband met de kerstvakantie is de nota ter vaststelling en
verzending aan de gemeenteraad op 14 januari 2020 met machtiging voor de
portefeuillehouder om deze definitief vast te stellen en te verzenden. In verband met
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afstemming en nadere verwerking van de in de raadsinformatiebrief opgenomen informatie,
is deze u op 29 januari 2020 versterkt.
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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