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2e voortgangsrapportage Wind in de zeilen
Geachte raadsleden,
Op 8 juli 2020 heeft uw raad goedkeuring verleend aan het bestuursakkoord
"Compensatiepakket Marinierskazerne", met daarin opgenomen het advies "Wind in de zeilen"
van speciaal adviseur mr. B.E.M. Wientjes. Onderdeel van het compensatiepakket was het
aanstellen van de heer Riedstra als uitvoeringsregisseur.
Conform de governance van Wind in de zeilen stelt de uitvoeringsregisseur 2 maal per jaar
een voortgangsrapportage op. Deze wordt vastgesteld door de stuurgroep en vervolgens
verstuurd aan de Tweede Kamer, de Provinciale staten en de gemeenteraad. Middels deze
raadsinformatiebrief ontvangt u de tweede voortgangsrapportage van de uitvoeringsregisseur.
De eerste voortgangsrapportage heeft u op 1 december 2020 ontvangen.
Voortgang op hoofdlijnen
De afgelopen maanden is door de verschillende actiehouders van de fiches van Wind in de
zeilen hard gewerkt aan het opstellen en uitvoeren van de plannen van aanpak. Van de fiches
D Fysieke ontwikkeling Kenniswerf, F Bereikbaarheid – Stationsgebied, H
Gezondheidscentrum (gezamenlijk met CZ), I Arbeidsmarkt en J Aardgasvrije wijken is de
gemeente Vlissingen actiehouder en indiener van plannen van aanpak.
Inmiddels zijn alle plannen van aanpak vastgesteld. Alleen het Plan van aanpak / projectplan
voor de ontwikkeling van het DeltaKennisCentrum (DKC) moet nog worden opgeleverd. De
deadline hiervoor is 1 augustus 2021.
Daarnaast is sinds de vorige voortgangsrapportage weer een aantal mijlpalen bereikt. Zoals:
 Op 28 januari 2021 is een besluit genomen over de locatiekeuze voor het Justitieel
Complex Vlissingen.
 De huurovereenkomst van het Strategisch Kenniscentrum tegen Georganiseerde
Ondermijnende Criminaliteit is op 15 april 2021 getekend.
 Op 24 februari 2021 is door alle betrokken Nederlandse en Belgische partijen bij het
project Rail Gent-Terneuzen een intentieverklaring ondertekend.
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In maart 2021 zijn de eerste vier basisartsen gestart met de opleiding tot huisarts in
Zeeland. In september starten de eerste vier kandidaten met de opleiding tot physician
assistant.
Op 3 februari 2021 hebben de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de
gezondheidscentra in Vlissingen een intentieverklaring ondertekend (zie ook Rib dd. 20
januari 2021 kenmerk 1263609/1277045).
Als onderdeel van het fiche arbeidsmarkt zijn in mei 2021 de allereerste deelnemers aan
de slag gegaan met hun (om)scholingstraject, in beginsel gericht op uitstroom richting werk
in de bouwsector.
Er is een besluit genomen over de ontvlechting van Evides uit PZEM. Het resultaat wordt
nu voorgelegd aan de aandeelhouders en de 2e kamer. Hiermee is dit project (fiche1K)
afgerond.

Rol en betrokkenheid raad
In onze Rib van 1 december 2021 (kenmerk 1261366 / 1263136 nav. de 1e
voortgangsrapportage Wind in de zeilen) informeerden we u op welke wijze de raad wordt
betrokken. Hieronder is voor de volledigheid de passage uit die Rib herhaald:
- De Vlissingse fiches worden op basis van hun plan van aanpak vertaald naar de
gemeentelijke P&C cyclus. Dit biedt de raad de mogelijkheid om haar controlerende en
toezichthoudende rol uit te oefenen op deze fiches;
- Verschillende fiches leiden tot ruimtelijke ontwikkelingen. Indien voor het realiseren van
deze fiches een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is, heeft uw raad hierin
uiteraard een rol.
- Als laatste ontvangt uw raad 2 maal per jaar een voortgangsrapportage van
uitvoeringsregisseur Riedstra. Hiermee wordt u geïnformeerd over de voortgang van
het totale pakket. Daarnaast wordt uw raad middels de actieve informatieplicht van het
college door de betrokken portefeuillehouder tussentijds geïnformeerd over
noemenswaardige ontwikkelingen en behaalde mijlpalen.
De uitvoeringsregisseur dhr. Riedstra heeft aangeboden om de voortgangsrapportage
persoonlijk toe te lichten aan de Raad.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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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