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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 collegever-
gadering van 25 januari 2022 
 

- Besluit 1356031 (Meerkostenregeling 2021 Jeugdwet en Wmo inclusief centrumtaken Beschermd wonen, 
Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang wordt aangepast in: 
“Het college besluit: 
1. de uitvoering van de meerkostenregeling 2021 Jeugdwet en Wmo inclusief centrumtaken Beschermd wo-

nen (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 ondersteuning vanuit het CZW-bureau; 

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

3. zorgaanbieders (reguliere) Wmo in de gemeente Middelburg en Vlissingen middels een e-mail te informe-
ren, 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 
meerkostenregeling 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 meerkos-
tenregeling 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 Inkooporga-
nisatie 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 compen-
satie van meerkosten voor de Jeugdwet en Wmo terug te boeken naar de Zeeuwse gemeenten en de uit-
gaven te verantwoorden; 
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   10. het compensatiebedrag voor de meerkostenregeling 2021 voor de centrumtaken BW, MO en VO pas be-
schikbaar 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 centrum-
taken BW, MO, VO'; 

      12. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en de 
provincie Zeeland als toezichthouder.” 

 
- Besluit 1352205 (Budget onderzoek Exogene factoren en onderzoeksopdracht Jeugd) wordt aangepast in: 

 
“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 
provincie Zeeland als toezichthouder.” 

 
- Besluit 1353407 (GR GGD Zeeland - 5e begrotingswijziging 2022 - Prenataal huisbezoek) ad punt 1b wordt 

aangepast in: 
“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).” 

 
Met deze wijzigingen wordt de besluitenlijst vastgesteld. 
 

1358039 Leefbaarheid Vaststelling definitief spreidings-
plan locaties ondergrondse contai-
ners Adriaen Coortelaan en Ear-
lisehof (Claverveld 2) 

Het college besluit: 
1. het spreidingsplan (Verseon-nummer 1348215) op basis van artikel 9 lid 2 van de Afvalstoffenverordening vast 

te stellen voor de volgende ondergrondse containers: 
- 1 in het Earlisehof (Claverveld 2); 
- 5 in de Adriaen Coortelaan; 

2. op basis van de ingediende zienswijzen geen aanpassingen te doen aan het spreidingsplan en hierover de in-
dieners te informeren. 

 
1356829 Aantrekkelijke 

stad 
Vaststellen wijzigingsplan 'Bedrij-
venterrein Souburg - herontwikke-
ling Veerhavenweg, vergroting 
bouwvlak, archeologie' 
 

Aangehouden. 
 
 

1357143 Aantrekkelijke 
stad 

Opdrachtverlenging Buro Maan 
voor visie Arsenaalgebied 

Het college besluit: 
1. De opdrachtverlenging Buro Maan voor Visie Arsenaalgebied vast te stellen. 
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1347251 Aantrekkelijke 

stad 
Definitief ontwerp boulevard plein 
Westbeer en Coosje Buskenstraat 

Het college besluit: 
in te stemmen met het definitief ontwerp boulevard plein Westbeer en Coosje Buskenstraat. 
 

1356326 Leefbaarheid Continueren bijdrage aan Dutch 
Delta Cruise Port, tot en met 2023 

Het college besluit: 
- de bijdrage aan de Stichting Dutch Delta Cruise Port (DDCP), voor de periode tot en met 2023 en voor een be-

drag van € 1.000 per jaar, te continueren; 
- ter bevestiging hiervan brief 1358494 met onderwerp ‘Bijdrage ad € 1.000 aan Stichting Dutch Delta Cruise 

Port, tot en met 2023’ te sturen aan DDCP. 
 

1353183 Leefbaarheid Projectdecharge Collegeopdracht 
Routekaart Klimaat & Energie 

Het college besluit: 
- kennis te nemen van de projectresultaten: de Routekaart Klimaat & Energie (Verseon-nummer 1356728), het 

Compendium (Verseon-nummer 1356746) en de communicatieaanpak (Verseon-nummer 1356769); 
- in te stemmen met de projectdecharge collegeopdracht Routekaart Klimaat & Energie (Verseon-nummer 

1356805); 
- opdracht te geven tot het versturen van de raadsinformatiebrief (Verseon-nummer 1353184); 
- het project Routekaart Klimaat & Energie te beëindigen. 
 

1357322 Sociale sa-
menhang 

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

Het college besluit: 
1. vanaf 1 januari 2022 de presentatie in de P&C-documenten van de hoogte en realisatie van de taakstelling So-

ciaal Domein en Werk & Inkomen (SD/WI) aan te passen door: 
a. het 'zuivere' saldotekort SD/WI te gaan presenteren en in de cijfers geen rekening meer te houden met het 

nog niet gerealiseerde deel van de taakstelling SD/WI; 
b. de hoogte van de taakstelling SD/WI te gaan presenteren volgens het laatste definitieve inspectierapport (of 

een tussentijdse bijstelling daarvan) en dus zoals de inspecteur ons deze oplegt; 
c. de realisatie van de taakstelling SD/WI, na motivering van ons standpunt als gemeente aan de inspecteur, 

te gaan presenteren conform de (uiteindelijke) eisen van de inspecteur; 
2. dit collegebesluit te agenderen voor het eerstvolgende TPO ter bespreking met de toezichthouders (in eerste 

instantie gaf de inspecteur mondeling aan positief te staan tegenover deze aanpassing van de presentatie); 
3. na bespreking in het TPO de nieuwe gemeenteraad dit voorstel, inclusief verwerking van het standpunt van de 

inspecteur hierbij, in een van haar eerste raadsvergaderingen voor te leggen. 
 

1356617 Bestuur SPP-analyse 2022-2024 Samen-
werking Belastingen 

Het college besluit: 
1. het per saldo structureel nadelig effect vanuit de SPP-analyse samenwerking belastingen voor 2022 € 55.660, 

2023 € 44.050 en 2024 e.v. € 13.600 te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022; 
2. de dienstverleningsovereenkomst artikel 8 sub 3, aan te passen in: "Negentig procent van de bezwaarschriften 

tegen een belastingaanslag worden (wordt) binnen 6 maanden na indienen afgehandeld"; 
3. bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen. 
 

1356031 Sociale sa-
menhang 

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

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 onder-
steuning vanuit het CZW-bureau; 

2. zorgaanbieders BW, MO en VO middels een brief te informeren, met daarin het voorbehoud van het raadsbe-
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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. 
 
Het college besluit 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 Corona-compensatie 
voor de centrumtaken BW, MO en VO te hanteren als budgetplafond voor de uitvoering van de meerkostenre-
geling 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 be-
schikbaar 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 art.12-inspecteur en de Provincie 
Zeeland als toezichthouder. 

 
1352205 Sociale sa-

menhang 
Budget onderzoek Exogene facto-
ren en onderzoeksopdracht Jeugd 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. het budget voor het onderzoek Exogene factoren ad € 50.000 beschikbaar te stellen voor 2022; 
2. het budget voor de onderzoeksopdracht Jeugd ad € 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 art.12-inspecteur en Provincie 

Zeeland als toezichthouder. 
 

1338559 Bestuur Herbenoeming voorzitter/leden 
Commissie bezwaarschriften 

Het college besluit: 
1. het besluit van 15 april 2014 (Verseon-nummer 572309) om de zittingsduur van een lid van de Commissie be-

zwaarschriften te beperken tot twee raadsperiodes, niet uit te voeren; 
2. de heer Bustraan met ingang van 24 maart 2022 voor een nieuwe raadsperiode te herbenoemen als voorzitter 
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van de Commissie bezwaarschriften en dit aan hem kenbaar te maken met bijgevoegde brief (Verseon-
nummer 1356822); 

3. mevrouw Alting-Landa en mevrouw De Bie met ingang van 24 maart 2022 voor een nieuwe raadsperiode te 
herbenoemen als lid van de Commissie bezwaarschriften en dit aan hen kenbaar te maken met bijgevoegde 
brieven (Verseon-nummers (1356823, 1356824); 

4. mevrouw Willeboordse te bedanken voor haar inzet als lid van de Commissie bezwaarschriften met bijgevoeg-
de brief (Verseon-nummer 1356825) en een kleine attentie; 

5. de vacature (Verseon-nummer 1358144) voor een nieuw lid van de Commissie bezwaarschriften open te stel-
len; 

6. de gemeenteraad via een nog op te stellen voorstel voor te stellen de zittingsduur van de voorzitter en de leden 
van de Commissie bezwaarschriften los te koppelen van de gemeenteraadsverkiezingen en in lijn met het on-
der dictumpunt 1 genoemde besluit aan te passen in die zin dat de maximale zittingsduur voor zowel de voor-
zitter als de leden twee keer vier jaar wordt, waarbij voor de huidige zittende voorzitter en leden een rooster 
van aftreden door het college zal worden opgesteld. 

    

 

Rondvragen 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1358924 Rondvraag 1 01-02-2022: Beantwoording vragen ogv art. 34 

RvO van SGP en POV nav het persbericht (23 december 2021) 
ondertekening raamovereenkomst WMO aanvullende zorg 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van SGP en POV nav het persbericht (23 december 
2021) ondertekening raamovereenkomst WMO aanvullende zorg wordt conform vastgesteld. 
 

1359210 Rondvraag 2 01-02-2022: Beantwoording vragen ogv art. 34 
RvO van POV mbt voortdurend wateroverlast bergingen appar-
tementengebouw P. Krugerstraat 
 

De portefeuillehouder wordt gemachtigd de beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van POV mbt 
voortdurend wateroverlast bergingen appartementengebouw P. Krugerstraat definitief vast te stellen. 
 
 

1359426 Rondvraag 3 01-02-2022: Beantwoording vragen ogv art. 34 
RvO van SGP inzake gemaal en riool Paardenstraat 

De portefeuillehouder wordt gemachtigd de beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van SGP inzake 
gemaal en riool Paardenstraat definitief vast te stellen. 
 

 
 


