
 

 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

Voorstel nummer 20-150 / agendapunt 6.m.4 

 

Onderwerp: Uitbreiding vitale revolutie naar wijken 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 11 november 2020 

 

De Raad, 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat: 

- De gemeenteraad bij start van het pilotproject De Vitale Revolutie Dauwendaele in 2017 heeft 

gevraagd om bij de eindrapportage een advies te krijgen over hoe de vitaliteit in de andere wijken van 

Middelburg bevorderd kan worden; 

- Het project succesvol is gebleken en verbeterde vitaliteit op alle leefdomeinen van de inwoners heeft 

opgeleverd en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van bedrijven bovendien verbeterd is; 

- Er in het project een positieve ervaring is opgedaan met een pro-actieve en integrale benadering over 

de diverse afdelingen van de gemeente heen en deze werkwijze gecontinueerd moet worden en niet 

moet worden gestopt; 

- Het college zelf constateert dat ‘stilzitten geen optie is’ en op een aantal onderdelen wél zaken poogt te 

vervolgen; 

 

van mening dat: 

- Het voor de hand liggend is om de succesvolle pilot nu te continueren als preventie een topprioriteit is 

in de aanpak van het sociale domein in Middelburg; 

- Het uitstellen van het opschalen van het project totdat er in de begroting ruimte is voor de daarvoor 

benodigde menskracht, indirect betekent dat zorgkosten niet teruglopen zoals gewenst;  

 

Verzoekt het College: 

1. Te bekijken hoe de succesvolle aanpak van De Vitale Revolutie Dauwendaele de komende jaren vanaf 

2021 alsnog uitgebreid kan worden; 

2. Met een voorstel voor financiële dekking te komen en daarvoor de kleine financiële meevallers (bv. de 

geschrapte opschalingskorting vanuit de rijksgelden of Orionis Walcheren) te betrekken; 

3. De gemeenteraad een voorstel te doen om alsnog zo snel mogelijk tot een gefaseerde invoering te 

komen; 

4. Daarbij zo spoedig mogelijk te komen met een prioritering van wijken. 

 

Namens de fracties van, 

 

PvdA,     Fractie Onderdijk,  GroenLinks, 

Jeroen Louws    Hilde Onderdijk   Petra de Ruiter  

 

D66,     SP,    LPM, 

Rob van Eijkelenburg   Huib Ghijsen   Bram de Buck 

 


