
 
Besluiten- en toezeggingenlijst  

Raadsvergadering van 23 februari 2017 
 
Aanwezig: 25 leden 
SP ( 4 ), GL ( 1 ), PvdA ( 3 ), CDA ( 1 ), SGP ( 1 ), VVD ( 1 ), POV ( 1 ), LPV ( 5 ), PSR ( 4 ), CU ( 1 ),  
D66 ( 3) 
Afwezig: dhr. De Zwarte (CDA) en mevr. Vork – Ritter (VVD). Vanaf 21:38 mevr. Verbrugge-Wormgoor 
(D66) en vanaf 22:42 dhr. Van der Giessen (VVD) en dhr. Kraan (POV). 
 
5.1 Nieuwbouw scholen Souburg Zuid 

 
De twee amendementen van de PvdA worden staande de vergadering ingetrokken.  
Namens de PvdA legt de heer Reijnierse de volgende stemverklaring af: ‘wij zullen dit 
raadsvoorstel steunen. Ondanks onduidelijkheid vooraf is na herhaaldelijk doorvragen van onze 
kant bij ons nu duidelijkheid waarover wij stemmen.’ 
 
Namens GL geeft mevrouw Verhage de volgende stemverklaring: ‘Het blijft onduidelijk. Met name 
verwarring over het bewegingsonderwijs. Daarom zal ik tegenstemmen.’ 
 
De raad besluit met de stem vam GL (1) tegen: 
1. in te stemmen met nieuwbouw voor de scholen Tweemaster/Kameleon en de Burcht-Rietheim 
op de hoofdlocaties J. de Priesterstraat en Van Visvlietstraat; 
2. in te stemmen met nieuwbouw voor het bewegingsonderwijs op de locatie Braamstraat; 
3. een krediet beschikbaar te stellen ad € 6,6 miljoen, te dekken uit de stelpost 
onderwijshuisvesting programma De Lerende Stad 2017; 
4. een totaalbedrag ad € 735.000 restantboekwaardes éénmalig af te boeken, te dekken uit de 
stelpost onderwijshuisvesting programma De Lerende Stad 2017/2018 
5. een en ander onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. 
 

5.2 Afronding dossier strandpost 
 
De heer Kraan legt namens de POV de volgende stemverklaring af: 
‘Ik ben hier niet voor. Ik ben tegen.’ 
 
De raad besluit met de stem van de POV (1) tegen: 
- een krediet beschikbaar te stellen van €65.000,-- + € 750 kosten koper excl. BTW voor de 
aankoop van de toren van de strandpost van Crazy Beach B.V., onder voorbehoud van 
goedkeuring van de toezichthouder; 
- kennis te nemen van het bereikte onderhandelingsresultaat. 
 
 

5.3 Art 12 rapport 2016 Vlissingen 
De raad besluit unaniem: 
1) kennis te nemen van het art 12 rapport 2016; 
2) in te stemmen met de voorgestelde opvolging van de voorschriften van de inspecteur; 
3) in te stemmen met de voorgestelde reactie op het rapport. 
 

5.4 Uitvoeringsplan communicatie 2017 
Het amendement van de LPV-PSR-SP-D66-CU wordt met de stemmen voor van de indiende 
fracties aangenomen. Het eerste besluitpunt over het communicatieplan vervalt hiermee. 
 
De raad besluit unaniem: 
In te stemmen met het uitvoeringsplan communicatie 2017. 
 

5.5 Benoeming voorzitter in de voorzitterspoule 
De raad besluit bij acclamatie: 
Te benoemen tot voorzitter in de voorzitterspoule  
-  Mevrouw P.M.W. Coret (SP) 



 
6.1 Motie PvdA/CDA/POV – ’t Vlot 

 
De heer Reijnierse geeft namens de PvdA de volgende stemverklaring: ‘Als je wezenlijk naar het 
probleem kijkt dan is er niet goed gecommuniceerd. Deze motie geeft aan dat het goed zou zijn in 
overleg te gaan.’ 
 
Mevrouw Verhage geeft namens GL de volgende stemverklaring: ‘Ik spreek mijn waardering uit 
voor de motie. Wie kan er tegen goed communiceren zijn’. 
 
Mevrouw Müller geeft namens het CDA de volgende stemverklaring: ‘Ik betreur het dat de 
wethouder vanuit zijn emotie reageert en niet op de argumenten ingaat. Ik stem voor de motie’. 
 
Dhr. Van der Giessen geeft namens de VVD de volgende stemverklaring: ‘Ik heb moeite met de 
opmerking van mevrouw Müller. Ik stem tegen de motie’. 
 
Met de stemmen van GL (1), CDA (1), POV (1) en de PvdA (3) vóór is de motie verworpen. 
 

6.2 Motie SP/PSR/D66/LPV/CU – gebrek aan vertrouwen in het DB van de Veiligheidsregio 
Zeeland 
 
De heer Vermeulen heeft een belang en neemt niet deel aan de beraadslaging en de stemming. 
 
Staande de vergadering wijzigen de indieners de tekst van de motie in: 
 
De raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 23 februari 2017 
- Overwegende dat  
o het rapport van de commissie Demmers over de VRZ (nog steeds) niet openbaar is gemaakt;  
o de VRZ op 30 januari 2017 het rapport “Samen kunnen en moeten we beter” van Twynstra 
Gudde openbaar heeft gemaakt;  
o Twynstra Gudde helder analyseert welke problemen er in de organisatie van VRZ aan de orde 
zijn;  
o Twynstra Gudde heldere adviezen geeft voor het herstelproces;  
o Twynstra Gudde in zijn advisering stelt dat het herkennen en erkennen de eerste stap is op weg 
naar het herstel van vertrouwen tussen bestuur, organisatie en medewerkers,  
 
- van mening is 
 o het in het licht van de conclusies en adviezen van Twynstra Gudde onvoorstelbaar is dat het DB 
van de VRZ zich voor de zomervakantie publiek in positieve zin heeft uitgesproken over het 
functioneren van de VRZ-directeur en voorts van mening was dat op basis van het rapport 
Demmers en EY-accountants niet kan worden geconstateerd dat er sprake is van misstanden of 
vermoedens van misstanden;  
o het publieke optreden van het DB onderstreept dat het wordt gekenmerkt door het ontbreken 
van een gevoel voor de juiste verhoudingen en het missen van bestuurlijke sensitiviteit;  
o dit het vertrouwen in het DB van de VRZ aantast,  
- spreekt uit  
o geen vertrouwen te hebben in het DB van de VRZ,  
 
verzoekt het college om: 
-Binnen drie maanden te komen met een uitwerking van de bestuurlijke agenda voor de komende 
vier jaar, zoals als tweede richtinggevend perspectief is aangegeven in het rapport. 
-Daarnaast werk te maken van het reflecteren op eigen handelen in het toezicht houden op de 
VRZ tot nu toe. 
-Naar aanleiding van een gedegen reflectie én de agenda voor de komende vier jaar onderling na 
te gaan of de juiste persoon nog wel op de juiste plaats zit en op basis daarvan samenstelling van 
het DB te heroverwegen. 
-De raden van de uitkomsten van dit proces, inclusief de reflectie, op de hoogte te brengen. 
-De raden driemaandelijks rechtstreeks te informeren, bijvoorbeeld middels een nieuwsbrief, van 
de voortgang in uitvoering van de punten uit het richtinggevend perspectief. 
 



De heer Bouziani geeft namens de PvdA de volgende stemverklaring: ‘voorzitter, het is een 
serieuze aangelegenheid waarover we met elkaar inmiddels goed gesproken hebben, maar ik mis 
de noodzaak voor deze motie. Mijn partij zal daarom tegen stemmen.’ 
 
Mevrouw Müller legt namens het CDA de volgende stemverklaring af: ‘Ik mis een goede evaluatie. 
Ik zal daarom tegen stemmen’. 
 
De heer Achterhuis legt namens de PSR de volgende stemverklaring af: ‘Ik ben van mening dat 
de burgemeester hiervoor wel een steuntje in de rug kan gebruiken. De PSR stemt voor’. 
 
Met de stemmen van de PSR (3), de LPV (5), de SP (4), D66 (2), SGP (1), GL (1) en de CU (1) 
voor is de motie aangenomen. 
 

TOEZEGGINGEN 
De beantwoording van de actuele vragen van het CDA/LPV over het bèta college, samen met de 
beantwoording van de artikel 34 vragen van het CDA en de LPV over dit onderwerp, worden geagendeerd 
voor de adviesraad in maart 2017. (opname en verwerking op actiepuntenlijst) 
 
De beantwoording van de actuele vragen van de PSR over het weekend van de amateurkunst worden 
geagendeerd voor de adviesraad in maart 2017. De PSR zal nog 3 aanvullende vragen over dit onderwerp 
indienen. (opname actiepuntenlijst) 
 
De beantwoording van de artikel 34 vragen van de POV ten aanzien van de Houtkade en strandbeheer 
2017 worden geagendeerd voor de Besluitenraad van 23 maart 2017. (verwerking op actiepuntenlijst) 
 
De beantwoording van de artikel 34 vragen van D66 over ZSP worden na de Informatiebijeenkomst van ZSP 
geagendeerd voor een Adviesraad mogelijk aangevuld met een memo met het standpunt van het college. 
(opname actiepuntenlijst) 


