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Het coalitieakkoord wordt op 21 juni 2018 aan de gemeenteraad ter
besluitvorming aangeboden.
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Voorwoord

Samen zijn we Vlissingen

Samen zijn we Vlissingen, dat is de titel van ons coalitieakkoord. Hiermee

Inspireren om Vlissingen klaar te maken voor de toekomst. Dat is de komende

nodigen wij je uit om mee te doen. Een uitnodiging aan alle inwoners en

vier jaar de rode draad van dit college van burgemeester en wethouders. Een

ondernemers in de gemeente Vlissingen die de handschoen willen oppakken om

toekomst, waarin we elkaar helpen en ondersteunen. Waarin, als je echt niet

Vlissingen klaar te maken voor de toekomst. We kiezen in dit akkoord voor een

mee kan doen, wij samen de hulp organiseren om dat wel te kunnen doen.

directe schrijfstijl. Geen bestuurlijke wollige taal, maar taal die te begrijpen is
voor iedereen.

Een plek waar het fijn is om te werken, te wonen en vooral ook om naar toe te
gaan.

In het coalitieakkoord staat vaak het woord "we". Hiermee bedoelen we niet
alleen de gemeente, maar ook inwoners, ondernemers, instellingen én de
gemeente samen.

We maken deze toekomst samen met inwoners en ondernemers.

Dit coalitieakkoord bevat de afspraken die het college van burgemeester en
wethouders maakt voor 2018 tot 2022. Het zijn de hoofdpunten. De komende
vier jaar werken we die verder uit in concrete acties.
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Waar Vlissingen staat, bedoelen we natuurlijk ook Oost- en West-Souburg,
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Groot-Abeele en Ritthem. Waar wijken staat, bedoelen we ook dorpen.
We sluiten aan bij het Interbestuurlijk Programma. Dat is opgesteld door het
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Het Interbestuurlijk Programma
gaat over grote maatschappelijke ontwikkelingen. Je kunt dan denken aan:
1.

Samen aan de slag voor het klimaat;

2.

Toekomstbestendig wonen;

3.

Regionale economie als versneller;

4.

Naar een vitaal platteland;

5.

Merkbaar beter in het sociaal domein;

6.

Problematische schulden voorkomen en oplossen;

7.

Nederland en migrant voorbereid;

8.

Goed openbaar bestuur in een veranderde samenleving;

9.

Passende financiële verhoudingen;

10. Overkoepelende thema's.

Wat gaan we doen? De gemeente inspireert, stimuleert en faciliteert inwoners,
ondernemers en instellingen die door samenwerking iets in de stad willen
bereiken.
Dit coalitieakkoord is geen dichtgetimmerd plan met activiteiten en doelen. Het
is een uitnodiging aan inwoners en ondernemers om samen te gaan werken aan
een gezonde gemeente. Een gemeente waarin het goed wonen, werken en
recreëren is en waarin iedereen mee kan doen.

In dit coalitieakkoord komen deze tien punten terug.
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Vlissingen is een levendige gemeente waarin veel gebeurt. We hebben grote
havens, een boulevard aan zee, we zijn volop aan het bouwen in Vlissingen,

Oost-Souburg en Ritthem. We zijn trots op de scholen in onze gemeente, zoals
de HZ en Scalda, maar we zijn ook trots op onze voorzieningen, zoals CineCity,
het MuZEEum, De Piek en de festivals.
Onze uitnodiging hebben wij verdeeld in vier programma's. De programma's zijn
Leefbaarheid, Aantrekkelijke stad, Sociale samenhang en Bestuur. Deze

programma's vormen ook de indeling van de nieuwe begroting van de gemeente
Vlissingen. Hiermee maken we de begroting eenvoudiger.
Het is belangrijk om iedere keer de volgende vragen te blijven stellen: Waarom
doen we de dingen die we doen? Hoe willen we ze doen? En wat gaan we dan
samen doen?
Door steeds deze vragen te herhalen, hebben wij per programma voor de
komende vier jaar de richting uitgezet. Samen met onze inwoners, ondernemers
en instellingen willen we de antwoorden gaan bepalen. Belangrijk daarbij zijn:
communicatie, inspraak, samen en een integrale aanpak.

Vlissingen, 6 juni 2018
De onderhandelaars
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Programma Leefbaarheid

Hoe:

Waarom:

1.

In Vlissingen wonen veel mensen met een laag inkomen. We willen dat
meer mensen met een middeninkomen in Vlissingen gaan wonen. Daar

Wij willen een stad zijn waarin jullie alle kansen krijgen om mee te doen. In

houden we rekening mee bij het bouwen van woningen. Bedrijven die

Vlissingen kun je je goed ontwikkelen en krijg je kansen. Iedereen moet zich

zoeken naar middelbaar en hoger opgeleide mensen, vinden die ook in
Vlissingen.

prettig en veilig voelen in zijn eigen omgeving. iedereen is verantwoordelijk voor
een schone en leefbare straat, buurt en wijk. Daar spreken we elkaar op aan.

2.

Om samen voor de leefbare omgeving te zorgen, regelen we dat iedereen
mee kan doen. Voor iedereen dus een passend huis, speelvoorzieningen

Onderhoud van openbaar groen, straten en riolering moet in orde zijn. Nu en in

voor de jeugd, plekken om elkaar op een veilige manier te ontmoeten. We

de toekomst. We moeten het wel met elkaar kunnen betalen. Dus moeten we
keuzes maken. De gemeente stimuleert en ondersteunt plannen die een

stimuleren dat mensen elkaar meer ontmoeten, met name in de buurten.
3.

bijdrage leveren aan langdurige verbetering van de leefbaarheid in een buurt of

De gemeente wil je inspireren om samen met nieuwe plannen en ideeën te
komen. Juist door elkaar op te zoeken, krijgen we een hechtere band.

wijk.

Samen kunnen we elkaar helpen de stad goed, gezellig en gezond te krijgen.

Wat:
1.

We maken de stad klaar voor de toekomstige generaties. Ook onze kinderen
en kleinkinderen moeten hier nog prettig kunnen wonen. We gaa n voor een
leefbare en duurzame gemeente. Verder bezuinigen is wat ons betreft niet
mogelijk.

2.

We zijn met elkaar in contact en in gesprek. Ook spreken we elkaar aan en
zoeken we samen naar oplossingen. We versterken de relaties die we
hebben met elkaar en werken samen aan het voorkomen van overlast. Voor
de

vijf

wijken

benoemt

de

gemeente

twee

medewerkers

als

wijkcoördinatoren.
3.

We zorgen voor voldoende toezicht en handhaving en breiden daarom de
formatie

uit

met twee

buitengewoon

opsporingsambtenaren.

Deze

ambtenaren zijn werkzaam in de wijken. We faciliteren en stimuleren de
huidige manier van werken met buurtpreventieteams in de wijken. We
hebben aandacht voor problemen en bieden ondersteuning bij het
terugdringen van overlast. Met elkaar kunnen we een verdere slag maken
om je straat, buurt of wijk leefbaar te houden. Dit is onderdeel van het
nieuwe Integraal Veiligheidsplan.
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4.

Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen. Wij
voeren het VN verdrag, met aandacht voor de rechten van personen met .
een handicap, dus uit.

5.

We brengen overlast van kamerverhuur terug door de regels verder aan te
scherpen. Bijvoorbeeld door meer zicht te krijgen op bewoners en
verhuurders. We gaan in gesprek met ondernemers om te bekijken of er
genoeg passende woningen zijn voor onze inwoners.

6.

We willen de bouw van de geplande scholen in Souburg Zuid gelijktijdig
starten. Bovendien onderschrijven we het belang van de snelle komst van
een nieuw woonzorgcentrum op het Oranjeplein.

7.

De boulevard is een parel van Vlissingen. De boulevard is van iedereen. We
moeten er met elkaar voor zorgen dat levendigheid en leefbaarheid in
balans zijn. Daarom accepteren we geen hufterig (verkeers)gedrag. We
onderzoeken maatregelen om op de boulevard te kunnen blijven genieten
én te kunnen wonen.

8.

We evalueren het parkeerbeleid en kijken dan naar mogelijke
verbeteringen. De evaluatie en mogelijke verbetervoorstellen leggen we
voor aan de gemeenteraad.

9.

De meeste cliënten van het Veiligheidshuis wonen in de regio Walcheren.
Om die reden moet het Veiligheidshuis in Vlissingen blijven.

10. Wij vinden basisgezondheidszorg dicht bij huis zeer belangrijk. Onze
aanstaande moeders moeten bijvoorbeeld in Vlissingen kunnen bevallen.
ll. We stellen in nauw overleg met gebruikers een uitvoeringsplan op voor de

accommodaties. We zoeken naar mogelijkheden om gebouwen slimmer en
goedkoper te gebruiken en eventueel nieuw te bouwen. We onderschrijven
het belang van handhaving van voorzieningen, maar niet van de

accommodaties. We spreken op voorhand af dat geen van de huidige
gebruikers zonder ruimte komt te zitten. We maken subsidies inzichtelijk.
12. We letten goed op, dat Ritthem en omgeving een vitaal plattelandskarakter
behouden.
13. We onderzoeken hoe we de verkeerscirculatie en het parkeren in de
Vlissingsestraat kunnen verbeteren.
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Programma Aantrekkelijke stad

2.

Er komt een informatiepunt voor nieuwe en huidige inwoners en
ondernemers. We gaan werken met ambassadeurs: bekende en (oud)

Waarom:

inwoners en ondernemers die Vlissingen willen promoten. Samen zijn wij

Je voelt Vlissingen, je bent Vlissingen, je ziet Vlissingen, je beleeft Vlissingen en
je ruikt de zee in Vlissingen.

stimuleren de cultuurhistorische waarden en het binnenhalen van nieuwe
ondernemers.

trots op Vlissingen. We maken een integraal plan voor stadspromotie,

Mensen komen naar Vlissingen om te ondernemen, te werken en te recreëren.

3.

De gemeente maakt afspraken over het aantal woningen op Walcheren. We
bouwen, samen met ondernemers, voor iedereen. We willen een

Hierdoor bruist Vlissingen. Dat is belangrijk voor onze uitstraling. Nu en in de
toekomst.

evenwichtig woningaanbod in Vlissingen, met nadrukkelijke aandacht voor
starterswoningen.

Minimaal

35%

van

de

nieuwe

woningen

moet

levensloopbestendig zijn. Daarmee werken we het tekort weg en bouwen
we voor de toekomst.

Hoe:
1.
2.

We vertellen wie we zijn en wat we willen. En gedragen ons daarnaar.
Samen zijn we trots op Vlissingen.

3.

We promoten Vlissingen samen.

4.

We zoeken elkaar op en gaan onze dienstverlening verbeteren door meer te
werken vanuit onze klanten.

Wat:
1.

Wij zijn trots dat wij deel uitmaken van het grensoverschrijdende
havenbedrijf North Sea Port. We ondersteunen het vestigen en werken in
North Sea Port, in de binnenhavens en op de bedrijventerreinen. Wij geven
ruimte aan

vernieuwende bedrijven,

zoals in

DOK41 1.

Wij

bieden

bedrijvenlocaties aan en knappen bestaande bedrijventerreinen op, bij
voorkeur met geld van derden. We versterken de maritieme bouw- en
onderhoudssector voor het Noordzeegebied. We zetten onder andere in op
windenergie (wind op zee). Niet alleen op het gebied van werken, maar ook
op het gebied van wonen en recreëren zijn wij DE stad aan zee.

4.

Samen werken wij aan het klimaatakkoord en gaan we voor een schone
toekomst. Wij gaan zuinig om met energie. Woningen krijgen in de
toekomst energie via natuurlijke bronnen, zoals zon, water en wind. Deze
actuele ontwikkelingen vragen om een haalbaar plan van aanpak voor
"Energietransitie en circulaire economie". Zowel voor de gemeente

1

DOK41 is DE plek in Vlissingen waar startende en vernieuwende ondernemers
zich vestigen, samenwerken, van elkaars netwerk gebruik maken en elkaar
versterken.

Vlissingen in algemene zin als voor het wonen in het bijzonder.
Zonnepanelen plaatsen we bij voorkeur op daken.
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5.

De nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd. We maken samen met

ondernemers en we gaan onderzoeken hoe parkeren daar een extra impuls

inwoners1 ondernemers en organisaties een plan voor onze gemeente.

aan kan geven.

Hierbij zoeken we ook de samenwerking met de regio. In het plan nodigen
wij iedereen uit om initiatieven te ontplooien, die Vlissingen aantrekkelijker

16. Voor het winkelgebied in Oost-Souburg doen we onderzoek naar de
blijvende aantrekkelijkheid van dit gebied.

maken.
6.
7.

Wij herijken de visie voor het Spuikomgebied.
Wij werken hard in het gebied rondom de Buitenhaven. We zorgen ervoor

dat we klaar zijn voor de komst van de Michiel Adriaanszoon de
Ruyterkazerne en de ontvangst van de mariniers. Dit is goed voor onze
economie en maakt de regionale economie sterker.

8.

Wij gaan in gesprek met inwoners en belanghebbenden om een plan te
maken voor het Nollebos en Westduinpark.

Uiteindelijk beslist de

gemeenteraad.
9.

Voor de economische ontwikkeling zijn onze inwoners en ondernemers
nodig voor de arbeidsmarkt. Ook kijken wij naar nieuwe inwoners die zich in

Vlissingen kunnen vestigen. Wij willen dat zij goede huisvesting en scholing
aangeboden krijgen. Hier zien wij samen met onze ondernemers een

verantwoordelijkheid.
10. We volgen met belangstelling de proef met doelgroepenvervoer in Zeeuws
Vlaanderen. Als de proef slaagt, kunnen wij ook gaan kijken hoe we het
doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer samen kunnen laten werken

in het gebied Vlissingen-Middelburg.
11. We behouden en versterken het (beroeps)onderwijs in Vlissingen.
12. Vlissingen is een toeristenstad bij uitstek. We maken samen een plan om
het toerisme verder te ontwikkelen. Uitgangspunt is een gastvrije gemeente
voor iedereen, met een opvallend en aantrekkelijk aanbod.
13. Behoud van de festivals, evenementen en cultuur zijn belangrijk voor de
aantrekkelijkheid van onze gemeente. Wij werken hier hard aan.
14. Popmuziek is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van Vlissingen. We gaan
samen met onze inwoners gesprekken voeren over de manier waarop

popmuziek een plek krijgt in Vlissingen.
15. De afgelopen periode is hard gewerkt aan een integraal actieplan voor de
binnenstad.

We

gaan

dit

actieplan

bespreken

met

inwoners

en
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Programma Sociale samenhang

Hoe:

Waarom:

1.

Wij stimuleren het om elkaar op te zoeken en elkaar te helpen. Dit doen we
samen met scholen, verenigingen, organisaties, etc.

iedereen kan in Vlissingen meedoen, heeft oog voor een ander en heeft daar

2.

Wij zorgen voor een vangnet, maar niet voor een hangmat.

baat bij. Samen zijn wij Vlissingen. Jullie hebben daarin een belangrijke rol.

3.

Wij stimuleren een gezonde, sociale, evenwichtige opbouw van onze

buiten de boot va lt en iedereen ook echt mee kan doen.

4.

De jeugd heeft de toekomst en wij gaan met jullie als jeugd samen praten

De gemeente zorgt voor een 'vangnet' voor mensen die echt niet mee kunnen,

5.

Wij willen een stabiele en betaalbare uitvoeringsorganisatie voor onze zorg.

leefgemeenschap.

Samen stimuleren en inspireren wij elkaar om ervoor te zorgen dat niemand

over deze toekomst.
maar dat wel willen. Dit mag niet leiden tot achteroverleunen. De gemeente
biedt een tijdelijke oplossing en helpt zoeken naar een blijvende oplossing.
Uiteindelijk moet iedereen meedoen.
Wij willen dat zorg samenhangend, toegankelijk en laagdrempelig is voor onze

Wat:
1.

Via sociale netwerken stimuleren en faci literen wij het bij elkaar brengen
van inwoners in de wijken. We zetten hiervoor de juiste partners in.

inwoners. En de zorg moet betaalbaar blijven. Aan de huidige onzekerheid ten

Vrijwilligers zijn hierbij belangrijk. Wij willen de ondersteunende rol van het

aanzien van onze toegang tot zorg moet een eind komen.

Vrijwilligerspunt daarom versterken.
2.

Wij willen dat klanten van Porthos en Orionis Walcheren als mens gezien en
geholpen worden. Zo passend mogelijk. De mens staat centraal en niet de
organisatie.

~

-

3.

De (acute) geestelijke gezondheidszorg in Zeeland staat onder druk. Er moet
blijvend ingezet worden op maatwerk bij begeleiding thuis. Mensen die

~

1

tijdelijk een terugval hebben, moeten naar een lokale toegang kunnen.
4.

De Zeeuwse gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de opvang en
nazorg van kwetsbare mensen.

5.

leder Vlissings kind krijgt (passend) onderwijs en gaat naar school. Wij zien
daar op toe.

6.

1:·~

- jl~ ,

We gaan het huidige Armoedebeleid niet verder versoberen. iedereen moet
mee kunnen doen. In een waterrijke gemeente als Vlissingen moet ieder
kind een zwemdiploma kunnen halen.

1

·

-

7.

Het aantal klachten over budgetbureaus en bewindvoering is de afgelopen
jaren aanzienlijk toegenomen. De kwaliteit en de samenwerking van de
schuldhulpverlening moet verbeteren. Problematische schulden moeten
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worden voorkomen en worden opgelost. Wij zetten vroegsignalering en

budgethulp in als preventie.
8.

Mantelzorg vinden wij belangrijk en blijven wij ondersteunen.

9.

Zo nodig kunnen wij kleinschalige locaties voor opvang van asielzoekers
aanbieden.

10. De gemeente Vlissingen biedt voldoende garantiebanen voor mensen met
een beperking.
11. In Vlissingen heeft iedereen een woning en inkomen.

12. Wij viriil' den voedselbanken en uitgiftepunten een tijdelijke voorziening.
Samen zorgen we ervoor dat die tijd zo kort mogelijk is.
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Programma Bestuur

3.

Wij werken samen, tenzij dat niet goed is voor onze inwoners en
ondernemers.

Waarom:

4.

Wij zijn aanspreekbaar op onze verantwoordelijkheid en spreken anderen
aan op hun verantwoordelijkheid.

In Vlissingen vinden we " niet lullen, maar poetsen" belangrijker dan deftig doen

5.

We beperken het aantal besloten vergaderingen tot een minimum.

en om de hete brij heen draaien. We zeggen wat we vinden. We doen wat we
moeten doen en doen wat we beloven. Wij gaan de gemeente ook op die
manier besturen. Dat is ook de manier waarop we met elkaar samenwerken.
Zeggen wat er kan, uitleggen waarom iets niet kan en samen tot een oplossing

H t,ÜS VlOl,{CHloeaj e

komen.
LV\,~OVlAsteV\,

Het vertrouwen in de overheid is de afgelopen tijd gedaald. Dat is de reden om

eV\,

inwoners en ondernemers meer vooraf te betrekken bij alle mogelijke zaken. We

uLtg C!VeV\,

houden ons aan gemaakte afspraken en zijn een betrouwbare partner. We
willen de vragen van onze inwoners en ondernemers nadrukkelijk in beeld

i

houden.
We zetten een ko ers uit voor de toekomst. Een koers waar we ons aan houden,
met een stip op de horizon om naar toe te gaan. Als Vlissingen weer op koers is,
moeten we ons voorbereiden op wat we in de verdere toekom st belangrijk
vinden.
We kunnen niet meer uitgeven dan ons huishoudboekje toelaat. Door samen te
werken met inwoners, ondernemers en organisati es kunn en we met elkaar meer
bereiken. Samenwerken bet ekent ook samen bepalen wat belangrijk is en wat
niet of minder belangrijk is.
We hebben niet alleen aandacht voor vandaag, maar vooral ook voor morgen.

Wat:
1.

We maken samen een visie voor de toekomst van Vlissingen voor de langere
termijn.

2.

Wij willen het stedelijk gebied met Middelburg versterken. Daar betrekken

3.

We maken ons huishoudboekje simpeler en duidelijker.

4.

We snijden niet in het bot. Verder bezuinigen is volgens ons niet mogelijk.

we nadrukkelijk de regio bij.

Hoe:

Vlissingen moet leefbaar blijven en we moeten ons kunnen blijven
ontwikkelen.

1.

We passen op ons geld en kijken wat op (lange) termijn noodzakelijk is.

2.

Het bestuur van de gemeent e w erkt nauw samen met onze inwoners en

voort m.b.t rollen en verantwoordelijkheden. De raad vertegenwoord igt de

ondernemers. We luisteren actief en we willen contact om te horen wat er

inwoners en ondern emers, stelt de kaders vast en controleert het bestuur.

speelt.

Het college van burgemeester en weth ouders bestuurt collegiaal de

5.

De eerder ingezette lijn van het programma Agenda voor herst el zetten we
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gemeente. De ambtelijke organisatie adviseert onafhankelijk, bereidt de
besluiten voor en voert deze uit.
6.

We gaan door op de ingeslagen weg van de reorganisatie. Dienstverlening
en de veranderde omgeving zijn daarbij belangrijke punten. We hebben een
lerende organisatie die de toekomst aan kan. Transparant, samenwerken,

klantgericht en vakmanschap zijn daarbij de uitgangspunten. We zorgen
voor een beter passende huisvesting voor onze organisatie.
7.

Vlissingen is en werkt internationaal. Dit heeft een toegevoegde waarde
voor onze inwoners en ondernemers.

we

sluiten hierbij aan met het plan

stadspromotie. De stedenband met Ambon blijven wij actief ondersteunen.
We zoeken stimulerende ideeën om de banden met 'butendiekers' te
versterken.
8.

Versterking van onze communicatie is en blijft belangrijk. we zoeken naar
inzet van creatieve middelen en gaan op zoek naar iedereen die een
bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Als je een vraag stelt, krijg je
antwoord.

9.

Wij houden toezicht op de uitvoering van afspraken door organisaties die
wij subsidie geven.
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Financiële vertaling

Programma
Leefbaárheld
Energieakkoord
- Formatie
- Investeringen
Wijkgericht werken
Formatie BOA's (2 fte)

VN verdrag
- Formatie
- Uitvoering
Woonzorgcentrum
Oranjeplein
Boulevard
- Onderzoek Verkeer
- Fysieke maatregelen
Vlissingsestraat
- Onderzoek
- Fysieke maatregelen
Kamerverhuur

.·

.

Kosten cqaJltl~kkoord

..

·

·

.

1

.

;2018

2019

.

Dekking êoalltleakk!)oril . . . . .

. ..

2020

.

2021

•

Pri,gramma
Leefbaarheid·

..

€45.000

€77.500
€150.000
€45.000

€77.500
€150.000
€45.000

€77.500
€150.000
€45.000

Energieakkoord
- Formatie
- Investeringen
Wijkgericht werken

€50.000

€100.000

€100.000

€100.000

Formatie BOA's (2 fte)

€77.500

€45.000
pm
pm

€90.000
pm
pm

€45.000
pm
€15.000
pm
pm

€90.000
pm
pm

pm

pm
pm

€90.000
pm
pm

pm

pm
pm

VN verdrag
- Formatie
- Uitvoering
Woonzorgcentrum
Oranjeplein
Boulevard
- Onderzoek Verkeer
- Fysieke maatregelen
Vlissingsestraat
- Onderzoek
- Fysieke maatregelen
Kamerverhuur

,.

. -1,

,·-,.

~-·

.

.

.

'

2019

2020

2021

IBP

IBP

IBP

Bestaand
Wijkbudget
gem. €2,25

Bestaand
Wijkbudget
gem.€2,25

Bestaand
Wijkbudget
gem. €2,25

Bestaand
Wijkbudget
gem. €2,25

per Vlissinger

per Vlissinger

per Vlissinger

per Vlissinger

per jaar*

per jaar*

per jaar*

per Jaar*

IBP

IBP

IBP

IBP

€200.000
gereserveerd
+pm

pm

pm

pm

IBP

IBP

IBP

IBP

IBP

IBP

pm

pm

pm

2018
IBP

.

• Verhoging OZB (0,75%)
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Kosten.coalitieakkoord

Progl'amma · .
Aantrèkkelljke stad

Opknappen
bedrijventerreinen
Formatie versterken
Maritieme economie
Visie Spuikomgebied
Marinierskazerne
inhuur extra formatie
en werkbudget
Versterken
(beroeps)onderwijs
Informatiepunt en
Toerisme/
Citymarketing
- Formatie
- Werkbudget
Popmuziek
Winkelgebied OostSouburg
- Onderzoek
- Fysieke maatregelen
Binnenstad
- Formatie
- Fysieke maatregelen
Nollebos
- Formatie

- Burgerparticipatie

i>ekklngcqaUt!ëakkoord•·

.

.·

·.

2018

2019.

2020

pm

pm

pm

pm

€45.000

€90.000

€90.000

€90.000

€45.000
€250.000

€250.000

50.000

50.000

25.000

€45.000
€50.000
pm

€45.000

€90.000
€100.000
pm

€90.000
pm
€45.000
€30.000

.·

2()21

S0.000

€90.000
€100.000
pm

€90.000
€100.000
pm

€15.000
pm

pm

€90.000
pm

€90.000
pm

Prograrnrna .··.
. . ·•
Aantrekkelijke stad ·
Opknappen
bedrijventerreinen
Formatie versterken
Maritieme economie
Visie Spuikomgebied

Marinierskazerne
inhuur extra formatie
en werkbudget
Versterken
(beroeps)onderwijs
Informatiepunt en
Toerisme/
Citymarketing
- Formatie
- Werkbudget
Popmuziek
Winkelgebied OostSouburg
- Onderzoek
- Fysieke maatregelen
Binnenstad
- Formatie
- Fysieke maatregelen
Nollebos

-.,

_.

..

...
'

.

.

.
.

.·

.. 2018

2019

2020

pm

pm

pm

2021
pm

IBP

IBP

IBP

IBP

IBP
leges

leges

IBP

IBP

IBP

IBP

IBP

IBP

IBP

IBP +
toeristen
belasting

pm

pm

pm
IBP

pm
IBP

IBP

IBP

IBP

IBP

IBP

- Formatie

- Burgerparticipatie
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.

Kosten coalitieakkoord
Programma
Sociale samenhang

__

·.·

.. ,:

.'

'.

......
'',

.

'

2018

·2020

2019

pm
pm
€35.000
pm

pm
pm
€35.000
pm

pm
pm
€35.000
pm

..

•.

.

·.

..

.

.. 2018

pm
pm
€35.000
pm

.•

.

...

2021

2019

.

·· .

2020

.·

..

2021

€25.000

€50.000

€25.000

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

>

Prograri)n,á
>
Sociale san,entian

· · 201a.

2019

2020

Sociale netwerken

IBP

IBP

IBP

IBP

- Vrijwilligerspunt
- Vroegsignalering
Schuldhulpverlening

pm

pm

pm

pm

Dekking coalitieakkoord ·
l'rogramma
Best.uur·.·

·.

··.

..

Werkbudget Visie
Vlissingen 2040
Borging reorganisatie
en goede huisvesting
Vlissingen

2021·

.·.

·.

.
.

.

.

.2018

2021

2019

2020

IBP

IBP

IBP

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

IBP

IBP

IBP

IBP

IBP

IBP

IBP

IBP

..

internationaal

internationaal

Formatie
communicatie
Goed openbaar
bestuur

Oêkking êoallti!iakl<oor'cl '· •·•

·.-..-,
.

Kosten coalitieakkoord
Werkbudget Visie
Vlissingen 2040
Borging reorganisatie
en goede huisvesting
Vlissingen

.

'

..

Sociale netwerken
- Vrijwilligerspunt
- Vroegsignalering
Schuldhulpverlening

Programll)a
Bestuur

.·

€45.000

€90.000

€90.000

€90.000

Formatie

communicatie
€20.000

€40.000

€60.000

€80.000

Goed openbaar
bestuur
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Samenstelling college
Het college bestaat uit de volgende personen en politieke partijen.

Partij

Wethouder

fte

Partij Souburg-Ritthem Albert Vader

1,0

1' loco burgemeester

Lokale Partij Vlissingen John de Jonge

1,0

2e loco burgemeester

SOPLUS Vlissingen

Rens Reijnierse

0,7

3e loco burgemeester

GroenLinks

Els Verhage

0,7

4e loco burgemeester

Socialistische Partij

Sem Stroosnijder 0,7

5' loco burgemeester

Bas van den Tillaar

burgemeester

Martin van Vliet

gemeentesecretaris/

algemeen directeur
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Wensenlijst/aanbevelingen

Groene schoolpleinen

Bij het schrijven van dit akkoord zijn de gesprekken met onze toezichthouders

Wij willen basisscholen stimuleren en faciliteren om groene schoolpleinen te

over onze 'saneringsbegroting' nog in volle gang. De uitkomsten worden in het

creëren en schooltuintjes aan te leggen.

najaar van 2018 verwacht. Om die reden nemen wij hierna een aantal wensen
en aanbevelingen op. Daar nemen we een besluit over zodra onze financiële

Gemeenschappelijke regelingen

situatie meer duidelijkheid biedt. De wensen en aanbevelingen staan in
willekeurige volgorde.

Als het mogelijk is, willen we gemeenschappelijke regelingen afbouwen en deze
onderbrengen in zelfstandige organisaties. Met heldere structuur en duidelijke

Karolingische Burg aantrekkelijker maken

resultaatafspraken met de gemeente.

We willen de Karolingische Burg en Oost-Souburg meer bij elkaar betrekken

Aandelen

door een opening richting het Oranjeplein te maken.
Wij willen aandelen in deelnemingen met onvoldoende toegevoegde waarde

Een tunnel onder het Kanaal door Walcheren aan het begin van
deASB
Vlissingen krijgt een nieuwe stadsentree. Daar zijn wij trots op. We zien echter
wel een toename van werk- en toeristisch verkeer door onze gemeente. Bij de

Sloebrug aan het begin van de ASB lopen de wachttijden op. Ook vanwege de

voor gemeentelijke doelstellingen zo mogelijk verkopen.

Politiebureau
Wij willen een volwaardig politiebureau in de stad Vlissingen behouden.

MuZEEum

combinatie spoorwegovergang en brug denken wij aan een tunnel.
Wij willen dat het MuZEEum op zondag gratis toegang biedt aan inwoners van

Ingang parkeergarage Spuistraat

onze gemeente.

Er is een onduidelijke verkeerssituatie met betrekking tot de ingang.

Bevorderen participatie
Mensen in de bijstand die gaan werken, houden vaak minder geld over dan toen
zij een uitkering kregen. Om deze 'armoedeval' terug te dringen moeten de
collectieve regelingen in het Armoedebeleid (Jeugdfonds Sport en Cultuur,
Collectieve Zorgverzekering Gemeenten en Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs)

verruimd worden naar 130% van het sociaêJI minimum.
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Ondertekening
Opgemaakt op 6 juni 2018 t e Vlissingen

-

De Partij Sou ur -Ritthem,
mens deze

~

~

De fractie van GroenLinks,
Namens deze

~
r

De Lokale Partij Vlissingen,

Els Verhage

De fractie van de Socialistische Partij,
Namens deze

Priscilla Kuipers
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