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Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders A. Vader, J. de Jonge, E. Verhage, S. Stroosnijder 
Gemeentesecretaris R. Wiskerke 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
Afwezig: wethouder J.L. Reijnierse 
 

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst college-
vergadering van 18 januari 2022 
 

In besluit 1355653 (Decembercirculaire 2021) wordt aan het laatste beslispunt toegevoegd: ‘en kennis te nemen 
van de melding dat m.b.t. besluit 1353056 de uitgaande brieven nog aangepast zijn.’. 
Met deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld. 
 

1355394 Leefbaarheid Vaststellen participatiebeleid Aangehouden. 
 

1353407 Sociale sa-
menhang 

GR GGD Zeeland - 5e begro-
tingswijziging 2022 - Prenataal 
huisbezoek 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. een positieve zienswijze in te dienen over de 5e begrotingswijziging 2022 van de GR GGD Zeeland ten behoeve 

van de uitvoering van het prenataal huisbezoek met dien verstande dat: 
a. akkoord wordt gegeven voor het toevoegen van de extra middelen voor prenataal huisbezoek uit het Ge-

meentefonds aan de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland (hierna GR GGD) voor 
de uitvoering vanuit het basistakenpakket van de GGD; 

b. akkoord wordt gegeven voor financiering in 2022 ad. €4.177 en vanaf 2023 op basis van een groeimodel on-
der de voorwaarde dat dit past binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen uit het Gemeentefonds  
Dat betekent voor 2023, 2024 en 2025 een bedrag van respectievelijk € 11.138, € 13.923 en € 18.378 (mits 
beschikbaar gesteld uit het gemeentefonds); 

2. in de zienswijze de wens uit te spreken om bij de evaluatiemomenten ook te kijken naar de duur per huisbezoek. 
 

1355748 Sociale sa-
menhang 

Verlenging inhuur contractbeheer 
Beschermd Wonen en inhuur in-
houdelijk deskundige 

Het college besluit: 
1. aan het CZW-bureau de opdracht te verstrekken de inhuur van de contractbeheerder BW (Significant) te verlen-

gen van 1 januari 2022 tot 1 oktober 2022 en de inhuur van de inhoudelijk deskundige ter ondersteuning bij de 
aanbesteding BW 2023-2025 (WFAdvies) te verlengen van 1 oktober 2021 tot 14 maart 2022 op basis van de 
bijgevoegde offertes; 

2. voor de verlenging van de inhuur van de contractbeheerder in 2022 een bedrag beschikbaar te stellen van max. 
€ 112.788 en voor de verlenging van de inhoudelijk deskundige max € 18.400; 

3. voor het kostprijsonderzoek Beschermd Wonen 2023-2025 een bedrag beschikbaar te stellen van € 20.000,-; 
4. de kosten van deze verlenging inhuur en van het kostprijsonderzoek (totaal € 151.188) te dekken uit de rijksbij-

drage Beschermd Wonen 2022; 
5. in te stemmen met het O&O-formulier 'Verlenging contractbeheer Beschermd en verlenging inhuur inhoudelijk 

deskundige; 
6. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur en de Provincie 

Zeeland als toezichthouder. 
 

1350090 Sociale sa- Walchers Educatieplan 2022 Het college besluit in te stemmen met: 
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menhang 1. het activiteitenplan Educatie 2022 Walcheren van Scalda voor een bedrag van € 319.154; 
2. het activiteitenplan ZB/Taalhuis Walcheren 2022 voor een bedrag van € 109.606; 
3. subsidiëring door gemeente Veere van Scalda en ZB/Taalhuis voor het uitvoeren van hun Activiteitenplan 2022. 
 
De burgemeester besluit: 
de burgemeester van gemeente Veere te machtigen tot het maken en ondertekenen namens de Walcherse ge-
meenten van: 
1. de afspraken 2022 met contactgemeente Goes over de besteding van de Rijksmiddelen; 
2. de subsidiebeschikkingen aan de ZB/Taalhuis en Scalda met betrekking tot de volwasseneneducatie. 
 

1332897 Leefbaarheid Beleidsplan binnenhavens Vlis-
singen 1.0 

Het college besluit: 
- beleidsplan binnenhavens 1.0 vast te stellen en het beleidsplan binnenhavens 2.0 uiterlijk in het vierde kwartaal 

van 2022 ter besluitvorming aan de raad aan te bieden; 
- raadsinformatiebrief met nummer 1356797 en onderwerp ‘Beleidsplan binnenhavens Vlissingen 1.0’ te sturen 

aan de gemeenteraad. 
 

1356031 Sociale sa-
menhang 

Meerkostenregeling 2021 Jeugd-
wet en Wmo inclusief centrum-
taken Beschermd wonen, Maat-
schappelijke opvang en Vrou-
wenopvang 
 

Het college besluit: 
1. de uitvoering van de meerkostenregeling 2021 Jeugdwet en Wmo inclusief centrumtaken Beschermd wonen 

(BW), Maatschappelijke opvang (MO) en Vrouwenopvang (VO) te beleggen bij de Inkooporganisatie Jeugdhulp 
Zeeland voor wat betreft het verzamelen en beoordelen van de aanvragen voor compensatie, dit met ondersteu-
ning vanuit het CZW-bureau; 

2. zorgaanbieders BW, MO en VO middels een brief te informeren, met daarin het voorbehoud van het raadsbe-
sluit; 

3. zorgaanbieders (reguliere) Wmo in de gemeente Middelburg en Vlissingen middels een e-mail te informeren, 
met daarin het voorbehoud van het raadsbesluit voor Vlissingen; 

 
De raad voor te stellen: 
4. de rijksbijdrage in de decembercirculaire 2021 voor compensatie van meerkosten voor de Jeugdwet en Wmo 

exclusief centrumtaken BW, MO en VO als budgetplafond te hanteren voor de uitvoering van de meerkosten-
regeling 2021; 

5. de rijksbijdrage in de aanvullende brief maart 2021 en decembercirculaire 2021 voor coronacompensatie voor 
de centrumtaken BW, MO en VO te hanteren als budgetplafond voor de uitvoering van de meerkostenregeling 
2021; 

6. de onder beslispunt 4 en 5 genoemde rijksbijdragen te verwerken in de jaarrekening 2021; 
 

Het college besluit, nadat het budget beschikbaar is gesteld door de raad: 
7. de rijksbijdrage in de decembercirculaire 2021 voor compensatie van meerkosten gemaakt in 2021 voor de 

Jeugdwet en Wmo exclusief centrumtaken BW, MO en VO beschikbaar te stellen aan de Inkooporganisatie 
Jeugdhulp Zeeland; 

8. toe te staan dat de budgetten als bedoeld onder beslispunt 4 voor de meerkostenregeling 2021 vanuit de 
Jeugdwet en Wmo met elkaar worden uitgewisseld; 

9. de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland opdracht te geven om een eventueel positief saldo van compensatie 
van meerkosten voor de Jeugdwet en Wmo terug te boeken naar de Zeeuwse gemeenten en de uitgaven te 
verantwoorden; 

10. het compensatiebedrag voor de meerkostenregeling 2021 voor de centrumtaken BW, MO en VO pas beschik-
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baar te stellen aan het CZW-bureau na een rechtmatig beroep op compensatie; 
11. in te stemmen met het O&O-formulier 'Meerkostenregeling 2021 Jeugdwet en Wmo inclusief centrumtaken 

BW, MO, VO'; 
      12. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en de provin-

cie Zeeland als toezichthouder. 
 

1348410 Aantrekkelijke 
stad 

Termijn indienen omgevingsver-
gunning- en exploitatievergun-
ning Huisvesting internationale 
werknemers 

Het college besluit: 
1. in afwijking van artikel 13 lid 1 onder c van de beleidsregels Huisvesting (inter)nationale werknemers 2019 de ini-

tiatiefnemers de gelegenheid te geven tot uiterlijk 1 juni 2022 een ontvankelijke aanvraag omgevings- en exploi-
tatievergunning in te dienen; 

2. dit besluit in de plaats te stellen van het besluit van 25 mei 2021 (Verseon-nummer 1303576); 
3. de initiatiefnemers in kennis te stellen dat een nieuw verzoek tot verlenging van de termijnen niet gehonoreerd 

zal worden. 
 

1352205 Sociale sa-
menhang 

Overheveling budget onderzoek 
Exogene factoren en onder-
zoeksopdracht Jeugd 
 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. het budget voor het onderzoek Exogene factoren à € 50.000 beschikbaar te stellen voor 2022; 
2. het budget voor de onderzoeksopdracht Jeugd à € 78.800 beschikbaar te stellen voor 2022; 
3. de onder punt 1 en 2 genoemde budgetten te onttrekken aan de algemene reserve; 
4. in te stemmen met de 3e raadsbegrotingswijziging 2022 'Onderzoek Exogene factoren en Jeugd'; 

 
Het college besluit: 
5. in te stemmen met het O&O-formulier 'Overhevelen budget onderzoek Exogene factoren'; 
6. in te stemmen met het O&O-formulier 'Overhevelen budget onderzoeksopdracht Jeugd'; 

      7. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en provin-
cie Zeeland als toezichthouder. 

 
1312296 Sociale sa-

menhang 
Leidende principes - handvatten 
voor de vertaling van beleid naar 
praktijk 

Het college besluit: 
1. de leidende principes sociaal domein 1.0 vast te stellen (1356424); 
2. het implementatieplan vast te stellen en de ambtelijke organisatie opdracht te geven dit plan uit te voeren 

(1356425);  
3. de raad te informeren met een raadsinformatiebrief (1356496). 
 

1352852 Bestuur Raadsinformatiebrief n.a.v. het 
aangaan van een vaststellings-
overeenkomst met Rederij Dijk-
huizen 
 

Het college besluit: 
de raadsinformatiebrief die als bijlage aan deze B&W-nota is toegevoegd, aan de raad te verzenden. 

1357322 Sociale sa-
menhang 

Presentatie hoogte en realisatie 
taakstelling SD/WI in de P&C-
raadscyclus 
 

Aangehouden. 
 

1357018 Bestuur Raadsinformatiebrief Onderzoek 
naar de verkoop van het pand 
Singel 178 

Het college besluit: 
de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over het onderzoek naar de verkoop van het 
pand Singel 178 en het onderzoeksrapport als bijlage mee te sturen. 
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1357985 Aantrekkelijke 
stad 

Verzoek bestuurlijk overleg 
SBBN 

Het college besluit: 
1. het college besluit in te stemmen met de verzending van de antwoordbrief met Verseon-nummer 1357729 aan 

SBBN met inachtneming van de aangegeven aanpassing; 
2. het college stemt in met de beantwoording van de artikel 34 vragen (Verseon-nummer 1357412). 
 

1357941 Bestuur Managementletter 2021 Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de managementletter 2021; 
2. de raadsinformatiebrief naar de raad te sturen; 
3. de presentatie van de managementletter naar de raad te sturen. 
 

1351422 Sociale sa-
menhang 

Regiovisie Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang 2022-
2025 in Zeeland 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. de aangescherpte Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Zeeland 2022 – 2025 en de 

daarin per thema benoemde voorstellen, vast te stellen; 
2. de financiële afspraken zoals opgenomen in de Partnerschapsafspraken 2023-2025 vast te stellen: 

a. gezamenlijk regionaal budget voor Beschermd Wonen: de centrumgemeente Vlissingen brengt met ingang 
van 2023 de rijksbijdrage Beschermd Wonen van de centrumgemeente in; 

b. Vlissingen brengt als één de 13 gemeenten in Zeeland vanaf 2023 de rijksbijdrage Beschermd  Wonen (op 
basis van het objectieve verdeelmodel) in; 

c. het structureel tekort op de centrumtaken Maatschappelijke Opvang / Vrouwenopvang wordt ook in 2023 en 
verder ten laste gebracht van het regionale budget Beschermd Wonen; 

d. een deel van het regionale budget BW wordt toegekend aan de 13 gemeenten voor de verdere uitbouw van 
de lokale toegang en de versterking van de lokale infrastructuur;  

e. de reserve centrumtaken (ultimo 2022) blijft bij de centrumgemeente Vlissingen en maakt  (vooralsnog) geen 
onderdeel uit van de Partnerschapsafspraken 2023-2025; 

f. van de nieuw te vormen reserve centrumtaken (2023 en verder) bepalen de 13 gemeenten gezamenlijk de al-
locatie van de middelen;. 

g. er volgen nog risicoanalyses en ontvlechtingsafspraken voor het geval de Zeeuwse solidariteit niet geconti-
nueerd wordt na 2025 of ingrijpend gewijzigd wordt. Deze onderdelen worden toegevoegd aan de Partner-
schapsafspraken 2023-2025; 

h. kennis te nemen van het voornemen om in Q1 2022 de Uitvoeringsagenda aan de 13 gemeenteraden in 
Zeeland toe te zenden; 

i. kennis te nemen van het onderzoek naar de mogelijkheden om de governance en uitvoering inkoop jeugd-
hulp en beschermd wonen gezamenlijk vorm te geven. Naar verwachting zal zomer 2022 een voorstel voor 
de nieuwe governance aan de 13 gemeenteraden voorgelegd worden. 

3. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en de provincie 
Zeeland als toezichthouder. 

 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1356474 Rondvraag 1 25-01-2022: Declaratieformulier reis- en verblijf-

kosten wethouder Reijnierse over november 2021 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over november 2021 wordt con-
form geaccordeerd. 

1356476 Rondvraag 2 25-01-2022: Declaratieformulier reis- en verblijf-
kosten wethouder Reijnierse over december 2021 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over december 2021 wordt con-
form geaccordeerd. 



25 januari 2022 
-  - 

  
1357994 Rondvraag 3 25-01-2022: Beantwoording vragen ogv art. 34 

RvO van SGP inzake skatepark (indoor en outdoor) op Vrijburg 
 

De portefeuillehouder wordt gemachtigd de beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van SGP inzake 
skatepark (indoor en outdoor) op Vrijburg definitief vast te stellen. 
 

1358150 Rondvraag 4 25-01-2022: Beantwoording vragen ogv art. 34 
RvO van SGP inzake nieuwbouw Het Eiland 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van SGP inzake nieuwbouw Het Eiland wordt conform 
vastgesteld. 

 


