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Onderzoek in opdracht van rekenkamercommissie Vlissingen

De economie van Vlissingen kan nieuwe impulsen goed gebruiken. Industrie, 
logistiek en detailhandel hebben het moeilijk, maar nieuwe sectoren als de 
zorg komen op. Wat kan de gemeente doen om de economie te versterken 
en de detailhandel te stimuleren? Is het beleidsinstrumentarium effectief en 
besteden we de middelen doelmatig?

Wat doen we, wat werkt & is het doelmatig?
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Middelen Activiteiten Prestaties Effecten

efficiëntie effectiviteit

kosteneffectiviteit

zuinigheid doelbereik 
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Ontwikkeling t.o.v. voorgaand jaar (%) 2004-5 2005-6 2006-7 2007-8 2008-9 2009-10
Landbouw en vis seri j -10,4 -5,4 -4,7 28,7 -12,3 4,4
Indus trie -2,1 2,4 1,9 2,2 -4,0 0,1
Bouwni jverheid 1,9 0,4 -0,1 14,8 0,1 -4,5
Groothandel 9,7 -1,8 2,4 2,4 0,0 4,0
Deta i lhandel -0,5 2,1 3,0 2,8 -4,7 -0,7
Horeca -1,3 -1,4 1,3 3,7 -5,9 -4,1
Vervoer, ops lag en communicatie -0,7 6,0 5,8 1,6 -5,1 -4,3
Financiele ins tel l ingen -5,2 24,3 0,8 -7,9 -2,1 -0,6
Za kel i jke diens ten 0,9 4,3 6,4 2,9 -0,5 9,1
Openbaar bestuur 3,9 -2,2 1,1 18,8 -8,3 -4,7
Onderwi js  -16,2 1,2 1,3 -7,0 2,8 -22,3
Gezondheids- en welzi jns zorg 0,8 6,4 4,5 2,2 4,8 -2,1
Overige diensten 8,8 -6,0 4,6 2,3 1,1 2,5
Totaal -1,8 2,9 3,1 2,6 -1,8 -2,2 









Ontwikkeling t.o.v. voorgaand jaar2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Landbouw en vis seri j 125 112 106 101 130 114 119
Industrie 3.587 3.513 3.596 3.664 3.744 3.596 3.600
Bouwnijverheid 794 809 812 811 931 932 890
Groothandel 154 169 166 170 174 174 181
Deta i lhandel 2.688 2.674 2.729 2.810 2.889 2.752 2.734
Horeca 966 953 940 952 987 929 891
Vervoer, ops lag e.d. 1.739 1.726 1.829 1.935 1.965 1.864 1.784
Financiele instel l . 308 292 363 366 337 330 328
Zakel i jke diensten 1.776 1.792 1.869 1.989 2.047 2.036 2.222
Openbaar bestuur 623 647 633 640 760 697 664
Onderwi js  1.979 1.658 1.678 1.700 1.581 1.626 1.264
Gezondheid/welzi jn 2.642 2.663 2.833 2.960 3.025 3.171 3.105
Overige diens ten 568 618 581 608 622 629 645
Totaal 17.949 17.626 18.135 18.706 19.192 18.850 18.427 
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