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Begroting 2020, meerjarenraming 2021-2023, belastingverordeningen en 2e 
herziening grondexploitaties gemeenteraad donderdag 7 november 2019 

Voorzitter, 

Geweldig nieuws! De gemeente Vlissingen is volgens Zoover de op een na beste 
bestemming voor een stedentrip! Volgens reizigers is onze gemeente de op een na 
beste plaats voor een stedentrip in Nederland. Met een gemiddeld waarderingscijfer 
van 8,64 behaalde Leeuwarden de hoogste score van alle steden, maar onze 
gemeente is tweede met een score van 8,55. Zowaar een heel mooi resultaat, waar 
we trots op mogen zijn! 

Partij Souburg Ritthem is blij met de komst van twee nieuwe scholen en een gymzaal 
in Souburg. Daarnaast zijn wij blij met de ontwikkelingen in vernieuwing van riolering 
en straten. Verheugd zijn wij met nieuwbouw in de Kromwegesingel, Souburg-Noord 
en de Molenweg. En wat verder in de tijd op het Oranjeplein, de Vlissingsestraat en 
de Paspoortstraat. Om maar een paar zaken uit een lange rij te noemen. 

Zeer ontevreden is de PSR over het feit dat er geen wijkagenten of boa’s visueel 
zichtbaar zijn in de dorpen. Ja, wel in de auto, maar niet aanspreekbaar voor onze 
inwoners op straat door te fietsen of te lopen. In maart dit jaar waren de antwoorden 
op onze vragen bij de behandeling van het Integraal veiligheidsbeleid over de 
politiecapaciteit en extra boa’s de volgende: 

a. De politie heeft aangegeven een capaciteitsprobleem te hebben en hard te 
werken om dit op te lossen; 

b. De twee nieuwe boa’s zijn in dienst vanaf 1 april 2019.  

Partij Souburg-Ritthem moet melden dat een wijkagent al maanden niet zichtbaar is 
geweest in de dorpen. Wij zullen daarom de motie van de SP-fractie zeker steunen, 
maar met daarbij in het achterhoofd dat er op korte termijn geen verbetering zal 
optreden. Er is inmiddels een rij van oorzaken waarom de politie niet kan leveren, wij 
zijn realistisch, maar toch hoopt de PSR op een snelle verbetering van de politie-
inzet. In het licht van de SP motie is het niet logisch dat het college van B&W tijdens 
het komende landelijk VNG congres eind november zoals voorgesteld de motie 
“Politiesterkte op orde” af te doen. College kom tot actie! De sterkte is namelijk niet 
op orde! Voor de PSR is dit politiedossier een blijvende bron van zorg. 

Er zijn twee nieuwe boa’s bij, maar daar is in het straatbeeld weinig van zichtbaar. 
Dat zie je onder andere aan hufterig parkeergedrag op stoepen in bijvoorbeeld de 
Kanaalstraat, het Oranjeplein, de Middenhofsingel en in de Vlissingsestraat. Ook een 
buitenformaat verkoopwagen kan dagen blijven staan en de verkeersveiligheid 
beïnvloeden. Een taxibedrijf met vier auto’s voor de deur parkeert gemakshalve alle 
voertuigen met twee wielen op de stoep. Partij Souburg-Ritthem gaat ervan uit dat de 
eerdere uitbreiding met twee boa’s daadwerkelijk op korte termijn verbetering geeft in 
handhaving op niet toelaatbare zaken in het openbaar gebied.  

Voorzitter, 

De vlaggen die op het stadhuisplein staan geven de werkelijkheid weer. Vlaggen van 
Souburg, Ritthem en Vlissingen. Souburg en Ritthem, globaal 25% van de bevolking 
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van onze gemeente, hebben elk een eigen vlag. Wij blijven als Partij Souburg – 
Ritthem pleiten voor onze dorpen. Een toeristische visie met amper Souburg en 
Ritthem erin is bedenkelijk gezien al wat de dorpen toch te bieden hebben. Cultuur, 
monumenten, B&B’s, camping, speeltuin, fietsroutes, wandelroutes, Fort 
Rammekens en meer.  

Dus college maak een toeristische visie voor de gemeente Vlissingen met al zijn 
mooie facetten. Een mooie taakstelling voor Vlissingen, Oost- en West- Souburg, 
Groot-Abele en Ritthem. 

Moeten we meer nee zeggen gezien onze financiële positie? Moeten we meer 
bestedingsplafonds vastleggen? Moeten we nieuwe maatschappelijke voorzieningen 
verbieden? Partij Souburg Ritthem is van mening dat harde keuzes noodzakelijk zijn 
om door te gaan op het pad van herstel!  
 
Wij dienen de MOTIE “13 fracties trekken samen de kar!” 
in ter ondersteuning van dit beleid. 

- stelt voor  
 

• dat het college onderzoekt of het juridisch mogelijk is om voorafgaand aan vestiging 
van nieuwe maatschappelijke voorzieningen/zorgaanbieders altijd onderzoek te 
doen naar nut en noodzaak alvorens vestiging toe te staan; 

• te onderzoeken of een andere inkoopstrategie hierbij ondersteunend kan zijn; 
 

De Overheid moet de extra beschikbare middelen vooral verdelen over zorg, politie 
en defensie. Dit kwam als resultaat (64% van ruim 13.000 deelnemers) uit een 
onderzoek van een grote Nederlandse bank. Het voorbeeld Jeugdhulp geeft het 
beeld: 
 
- in 2015 bij de decentralisatie 15% korting op het budget 
- een veel hogere vraag 
- stijging aandeel duurdere zorg 
- voor 2020 en 2021 zeer beperkt extra middelen, voor de jaren erna nog een groot 

vraagteken 
- torenhoge tekorten op de Jeugdhulp 
- hopelijk krijgt de Rijksoverheid op tijd oog voor de jeugd en komt met extra 

middelen voor gemeenten, anders ontstaat een ongewenste en onverantwoorde 
bezuinigingskaalslag 

 
De zorgvraag stijgt, de trajecten worden langer en zwaarder en vergen meer 
financiële inzet van onze gemeente. Een solide samenwerking met huisartsen en 
een zakelijker opstelling richting aanbieders zijn noodzakelijk. 

 
Voorzitter, 
 
Een ons bekende wethouder schreef recent op LinkedIn naar aanleiding van de 
column ‘Solidariteit’ tussen gemeenten dat de discussie vooral moet gaan over het 
gevoel van verbondenheid van het kabinet met gemeenten en hun meest kwetsbare 
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inwoners. De gemeenten roepen terecht hard, maar het kabinet is oorverdovend stil. 
Wij dienen de MOTIE “Met 13 partijen samen de noodklok luiden!” in om bij de 
Tweede Kamerfracties de noodklok te luiden over de onbeheersbare problemen rond 
de Jeugdzorg en Wmo. En ja voorzitter dit heeft alleen resultaat als we dat samen 
als gemeenteraad doen. 
 
- stelt voor  
 

• als gemeenteraad een brief te sturen aan alle Tweede Kamerfracties met daarin het 
verzoek om op korte termijn aan te dringen op het oplossen van het onbeheersbare 
dossier van Jeugdzorg en Wmo 

 
De kostenontwikkeling Jeugdhulp en Wmo in 2019 geeft ten opzichte van de primaire 
begroting een stijging van €5,48 miljoen ofwel 23,5%. Laat de huidige absoluut 
onverteerbare financiële resultaten van de Jeugdwet een helder voorbeeld zijn voor 
de landelijke overheid in relatie tot de Omgevingswet. Weer een nieuw financieel 
drama is echt het laatste waar gemeenten op zitten te wachten. Een taak voor de 
VZG om een brief te sturen namens het provinciaal bestuur, het waterschap en de 
gemeenten om nog eens nadrukkelijk te wijzen dat ook deze decentralisatie niet 
financieel ontwrichtend gaat werken. College het verzoek hierop de nodige inzet te 
plegen. 
 
Forse ingrepen in het sociaal domein zijn niet te voorkomen. Plan van aanpak artikel 
12 Sociaal domein en Werk & Inkomen telt 50 pagina’s. Daarin de verwoording van 
vele onderzoeksopdrachten. De harde realiteit van de opdracht moet nog tussen de 
oren komen van betrokken partijen.  
Samenwerken moet, dat staat te lezen in het Plan van Aanpak artikel 12 Sociaal 
Domein. De visitatiecommissie van de VNG, zie rapport financiële beheersbaarheid 
sociaal domein gemeente Vlissingen, adviseert meer samenwerking maar erkent 
gelijk dat onze gemeente een andere agenda heeft dan de overige 12 gemeenten in 
onze provincie. Voor de korte termijn moet onze Vlissingse agenda het zwaarst 
wegen. Op korte termijn zullen we samenwerkingsverbanden mogelijk moeten laten 
liggen of even los laten. Dat gaat nog een uiterst ingewikkelde puzzel worden. 
Samenwerkingsverbanden hebben onze gemeente de afgelopen jaren, en nog 
steeds, forse extra financiële bijdragen gekost. We moeten toe naar beheersbare 
samenwerkingsverbanden, waar wij als gemeenteraad ook een stem in willen 
hebben, een duidelijke stem wel te verstaan.  
 
Dus niet op het einde van het traject om te komen tot een Zeeuwse Samenwerking 
Sociaal domein pas een zienswijze mogen geven. De pap is dan eigenlijk al gestort.  
Grondstoffen beleid is zeer actueel. Gemeenten moeten terug naar 100 kg. restafval 
per inwoner in 2020. Absoluut niet realistisch deze opgelegde taakstelling. Slechts 71 
van de 355 gaan dit mogelijk waarmaken. Vorige week heeft deze raad de scenario’s 
toekomstige afvalinzameling gepresenteerd gekregen. Er waren veel vragen en 
opmerkingen. Partij Souburg-Ritthem ziet uit naar behandeling van het raadsvoorstel 
en geeft het college nog maar een keer mee om te zorgen voor een compleet 



[Typ hier]   

 
4 

voorstel in zowel beleid als financiën. Duurt het traject wat langer dan is dat beter 
dan een niet compleet voorstel. 
 
Voorzitter, 
 
Het benutten van daken en gevels voor zonnepanelen beperkt ruimtebeslag. Het 
tijdens het VNG congres afdoen van de motie “Daken voor zonne-energie” is 
mogelijk, maar een onderzoek naar een toekomstbestendige ondergrondse 
netwerkstructuur zou zeker niet misplaatst zijn. De veelal verouderde netwerken 
zullen vraag en aanbod niet aankunnen. 
 
Economie en toerisme zijn belangrijk voor de ontwikkeling van onze gemeente. 
Van belang is om kansen te benutten, zowel de stadstoeristen als de toeristen die de 
lokale sfeer opzoeken in bijvoorbeeld de B&B’s in de dorpen. Als gemeente 
Vlissingen kunnen we in een breed aanbod voorzien, laten we dat vooral benutten.  
. 
Een evenwichtige jaarplanning raadsvoorstellen geeft de ambtelijke organisatie, het 
college en de gemeenteraad het broodnodige inzicht in behandeling van 
raadsvoorstellen. Dus niet alleen druk in juli en december. maar een spreiding over 
de maanden. De uitdaging voor 2020 is een jaarschema meebewegend met lopende 
processen om maandelijks commissies en gemeenteraadsvergadering een goede 
invulling te geven. 
 
Problemen rond PAS, P-FAS en Japanse Duizendknoop kunnen onze 
grondverkopen negatief beïnvloeden. Realisatie van geplande grondverkopen en 
daarop te bouwen woningen moeten juist bijdragen aan een hogere OZB opbrengst, 
meer midden- en duurdere huur en koopwoningen. Het college blijft deze problemen 
nauwlettend volgen en zodra relevant de gemeenteraad informeren. 
 
Wij zien een positieve uitkomst over de OZB 140% met vertrouwen tegemoet.  
Want dat er Rijksbetrokkenheid is geweest staat als een paal boven water. 
Mocht de Rijksoverheid alsnog anders besluiten dan volgt automatisch de eerdere 
afspraak om te bezien of de voorziening riolering tijdelijk een andere uitvoering kan 
krijgen. Voor verhoging van de havengelden en waar mogelijk leges wachten wij bij 
de Kadernota 2021 voorstellen af. In de besluitenlijst van de vergadering van 24 
oktober 2019 staat deze toezegging niet opgenomen, maar is wel mondeling door de 
wethouder gedaan. 
 
Voorzitter, ik ga eindigen.  
 
Partij Souburg-Ritthem hoopt dat we komend jaar weer de nodige successen kunnen 
bijschrijven. Weer een stukje verder mogen bouwen aan onze mooie gemeente. 
Daarvoor is een toekomstvisie noodzakelijk. Om de gemeenteraad daarin haar stem 
te geven verwachten wij op korte termijn een voorstel met daarin verwerkt de rol van 
deze gemeenteraad en het tijdpad voor deze strategische toekomstvisie. 
 


