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Fractie: PSR

Beantwoording: wethouder De Jonge

Onderwerp: Kadernota

Vraag

Antwoord

De gemeenteraad zou als voorbereiding op de Kadernota Orionis Walcheren eerst een Uitgangspuntennotitie bespreken. Voornoemde notitie is nog niet ontvangen. Onze Kadernota 2020 behandelen we op
donderdag 20 juni 2019 en ontvangst staat in de
planning voor 23 mei 2019. Graag een stand van zaken.

Door de ontwikkelingen bij Orionis Walcheren, waaronder het aanstaande vertrek van de directeur, is de
planning van de Uitgangspuntennotitie en daarmee
samenhangend die van de Kadernota, naar achter
geschoven. Het voornemen is om de Kadernota in
overleg met de nieuwe directeur af te gaan ronden.
Het DB zal in hun overleg medio april hier nadere besluiten over nemen.

Fractie: PSR

Beantwoording: wethouder Stroosnijder

Onderwerp: Bijstandsontvangers

Vraag

Antwoord

Volgens het recent verschenen provinciale verslag,
als reactie op het artikel-12 rapport 2017/2018, is het
aantal bijstandsontvangers in onze gemeente vanaf
2013 tot en met de prognose 2019 gestegen van
1301 naar 1968. Een stijging van 667. Hoe is deze jarenlange stijging met alle gepleegde inzet te verklaren?

Dit provinciale verslag wordt momenteel ambtelijk
voorbereid voor bespreking in het college a.s. dinsdag. De informatie die wij van Orionis Walcheren
hebben ontvangen over dit onderwerp laat andere cijfers zien :
Namelijk:
31/12/13
31/12/18

1722 uitkeringen (WWB, IOAW, IOAZ,
BBZ)
1744 uitkeringen (plus 1,3%)

Ter vergelijking landelijk:
31/12/13
358.800 uitkeringen
31/12/18
367.000 uitkeringen (plus 2,3%)
De gepleegde inzet heeft zich gericht op het beperken van instroom, het beoordelen van de rechtmatigheid van het zittende bestand en het bevorderen van
de uitstroom.
NB: bovenstaande cijfers zijn standcijfers per een bepaalde datum. Op jaarbasis zijn er 1150 mutaties bij
Orionis Walcheren voor Vlissingen.
Overigens is een stijging van de aantallen inwoners in
de bijstand na 2013 op zich niet zo vreemd; pas vanaf 2017 is er inspanning mogelijk; de stijging 2013 t/m
2016 is een effect van de economische ontwikke-ling
en de reorganisatie/te weinig menskracht bij Orionis
Walcheren. Na het Berenschot rapport eind 2016 is
de juiste inspanning en voldoende inspanning gepleegd en daarmee het ombuigen van de stijgende
lijn. Ook hier spelen de economische ontwikkelingen
een rol, maar zeker ook de extra inspanningen gezien
de betere resultaten dan landelijk.

Fractie: PSR

Beantwoording: wethouder Verhage

Onderwerp: AED’s

Vraag

Antwoord

Hoe communiceert het college over de vindplaatsen
van de 24/7 AED’s? BGK? Openingspagina site?

Dit heeft bij de start van het project 10 jaar geleden in
de BGK e.d. gestaan.
Dit komt jaarlijks terug in het project van Hart Veilig
Wonen wat nu STAN is geworden.
De AED zijn voor iedere burgerhulpverlener te vinden
via bijvoorbeeld rodekruis, e.d.

Fractie: CU

Beantwoording: wethouder Verhage

Onderwerp: Ballonnen zwerfvuil in de natuur
Naar aanleiding van de beslissingen van de Gemeente Veere en de Gemeente Schouwen-Duiveland deze
week om een verbod in te voeren om ballonnen op te laten bij festiviteiten en herdenkings momenten.

Vraag
1.

Antwoord
Wat is het beleid in Vlissingen?

2.
Staat het college achter de motivatie wat betreft, slecht voor het milieu en levensbedreigend voor
de dieren, vissen en vogels in de natuur?
3.

Gaat het college het beleid ook aanpassen:

Fractie: SP

Beantwoording: burgemeester Van den Tillaar

Onderwerp: Verkiezingen
Woensdag 20 maart konden wij onze stem uitbrengen voor de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen. Voor deze verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen van 20 maart 2019 ontvingen wij uiterlijk op 6 maart 2019 onze stempas. Was dit niet het geval dan kon je bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Dit kon mondeling of schriftelijk. Het mondeling verzoek moest uiterlijk op dinsdag 19 maart om
12.00 uur zijn gedaan. Het schriftelijk verzoek moest uiterlijk vrijdag 15 maart zijn ontvangen.
Wij hebben begrepen, ook na een persoonlijk gesprek dat diverse inwoners van de gemeente Vlissingen zich
met klachten en verzoeken hierover tot de gemeente hebben gewent. Het gaat dan om vervangende stempassen of vanwege het feit dat er nooit een stempas is ontvangen en die op 20 maart uiteindelijk niet hun stem hebben kunnen uitbrengen. Ook na herhaaldelijk bellen en mailverkeer met de betreffende ambtenaar, die overigens
alle zeilen heeft bijgezet om dit op te lossen hebben deze mensen geen stempas ontvangen.

Vraag

Antwoord

1. Bent u hiervan op de hoogte?

ja

2. Om hoeveel inwoners van de gemeente gaat het?

Tot op dit moment hebben we 7 klachten binnen van
niet ontvangen duplicaat gemaakte stempassen.
Het bleek dat de duplicaat stempassen wel zijn verzonden maar niet zijn aangekomen op plaats van bestemming. Dat ligt aan de postbezorger.
Toen op vrijdag 14 maart de berichten ons bereikten
dat passen niet ontvangen werden, is afgesproken
dat de duplicaat stempassen alleen nog direct aan de
balie worden verstrekt.
Voorheen zijn wij nooit met problemen met de postbezorging geconfronteerd. Er is een klacht ingediend
bij de postbezorger.

3. Waar wringt de schoen in dit proces? Ligt het aan
Post.nl of de gemeente?

4. Wat kan de gemeente hierin betekenen zeker met
het oog op de komende Europese verkiezingen en in
de toekomst?

Fractie: D66

Voor de Europese verkiezingen hebben we besloten
dat de duplicaat stempassen niet zondermeer via de
post worden verzonden. Het afhalen van de duplicaat
stempas aan de balie is de optie die wij de klant bieden. Lukt dat niet dan gaan wij de stempas zelf bezorgen.

Beantwoording: wethouder

Onderwerp: Claverveld
Deze week werd een foto verspreid van de kavels van Claverveld waar binnenkort met de bouw begonnen gaat
worden. D66 is heel blij met deze ontwikkeling, maar ons viel het op dat, hoewel de bomen langs de weg gespaard zijn gebleven, de rest met de grond gelijk is gemaakt.
Bomen en vegetatie zijn van groot belang voor de waterhuishouding, de biodiversiteit, de leefbaarheid en de gezondheid. Ze zorgen voor verkoeling en verhogen de waarde van het onroerend goed.

Vraag

Antwoord

1. Heeft het college rekening gehouden met de bestaande bomen bij het maken van de ontwikkelingsplannen? Zo nee, waarom niet?

Claverveld fase 1 wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. Op het perceel dat nu bouwrijp gemaakt wordt
waren geen bomen aanwezig. Deze percelen waren
voor de ontwikkeling in gebruik als landbouwpercelen.
Het college heeft door Buro Ruimte & Groen een inventarisatie laten maken van de kwaliteit van de laanbeplanting langs de Vrijburgstraat en een voorstel
hoe de bestaande kwaliteit gehandhaafd en waar mogelijk versterkt kan worden. Als in de beantwoording
onder 1 aangegeven, waren in het verdere plangebied geen bomen aanwezig.
In Claverveld wordt geen hemelwaterriool aangelegd,
maar wordt hemelwater oppervlakkig door de openbare ruimte afgevoerd naar de nabijgelegen watergangen. Het zorgvuldig uitgewerkte ontwerp van de
openbare ruimte en de uitwerking van het bouwrijp
maken is hierop afgestemd. Er is ontstaat door dit
principe geen extra druk op het bestaande rioleringssysteem.

2. Heeft het college vooraf een inventarisatie gemaakt bijv. ism Tuin van Zeeland, van bomen die behouden zouden kunnen worden?

3. Een groot deel van het gebied zal nu verstenen.
Nog meer als nieuwe bewoners de tuinen gaan betegelen. Wat gaat het college doen om te voorkomen
dat er een nog grotere druk op ons rioleringssysteem
komt?

In de uitwerking van Claverveld fase 1 is bijzondere
aandacht geschonken aan het beperken van de verstening van de openbare ruimtes. Parkeerstroken en
diverse woonstraten worden om deze reden gerealiseerd met een type bestrating waar groen/gras doorheen kan groeien.

4. Heeft het college rekening gehouden met de gevolgen voor natuurlijke afwatering door afname van vegetatie en natuurlijke hulpbronnen als grondbedekkers en micro organismen?

5. Wat gaat het college doen om te zorgen dat de biodiversiteit in het gebied niet verder verschraalt?

Het college zet in op actieve communicatie richting
toekomstige bewoners van Claverveld fase 1, om hen
te informeren over het bovenstaande principe en
maatregelen die men zelf op het eigen kavel kan treffen ter preventie van de eigen woning bij extreme
neerslag.
Het college heeft een uitgebalanceerd plan uitgewerkt
voor de natuurlijke afwatering binnen het plangebied.
Hierbij wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke principes. Ten opzichte van de oorspronkelijke situatie (landbouwgrond) zal er sprake zijn van
een toename van en grotere diversiteit aan vegetatie
op de oevers.
Het college voorziet voor Claverveld een duurzame
ontwikkeling, die ook in de openbare ruimte van
meerwaarde is. In de openbare ruimtes (parken, oevers, groenstroken) wordt gestreefd naar een gevarieerde groene inrichting. Dit draagt in positieve mate

bij aan de biodiversiteit binnen de bebouwde kom op
lange termijn.
Binnen de planvorming is een onderzoek uitgevoerd
naar de natuurwaarden. De waardevolle natuurwaarden (oa. vleermuizen) worden gerespecteerd en waar
nodig worden hiervoor aanvullende maatregelen getroffen.

