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Behandelde bespreekpunten:
Reg.nr. Programma

Omschrijving

Besluit/Raadsvoorstel

Openbare besluitenlijst collegevergadering van 26 januari 2021

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

Zelfevaluatie basisregistratie
personen (BRP) 2020

Het college besluit:
kennis genomen te hebben van de resultaten uit de zelfevaluatie BRP 2020 en voor gezien te tekenen.

1273864

Bestuur

1276946

Aantrekkelijke Beslissing op bezwaar; waarstad
schuwing wegens bouwen en in
stand houden van bouwwerk
zonder daartoe vereiste omgevingsvergunning

Het college besluit:
met bijgevoegde beslissing op bezwaar (met kenmerk 1270712 / 1276949) het door bezwaarmaker ingediende
bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

1262665

Leefbaarheid

Het college besluit:
het nog aan te leggen park in het gebied Scheldewijk de naam ‘Dokter Stumphiuspark’ te geven (zie voor de
situering de bijlage; 1263733 en 1263735).
De raad via een raadsinformatiebrief te informeren met machtiging vaststelling portefeuillehouder.

1279092

Aantrekkelijke Aandacht uitrol 5G en onderstad
steuning gemeenten

1279793

Aantrekkelijke Uitvoeringsagenda Flexibilisering Het college besluit:
stad
asielketen en Zeeuwse plan van 1. in te stemmen met het plan van aanpak ‘Draagvlak opvang asielzoekers Zeeland’ Verseon-kenmerk 1279790);
aanpak
2. de raad te informeren over dit besluit middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (Verseon-kenmerk 1279792).

1278856

Sociale samenhang

Naamgeving openbare ruimte
een park vernoemen naar Dr.
Stumphius

Vrijgeven middelen implementatie Wet inburgering

- Het college besluit:
in te stemmen met het verzenden van de bijgevoegde conceptbrief aan het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat vanuit de VZG namens de Zeeuwse colleges.
- De burgemeester besluit:
burgemeester Vermue, voorzitter van de VZG, te machtigen tot het mede namens de gemeente Vlissingen ondertekenen van de brief.

Het college besluit:
1. de lokale werkgroep Inburgering, die de implementatie van de nieuwe Wet inburgering voorbereidt, voort te zetten tot en met 30 juni 2021;
2. de stelpost 'Inburgering' ad € 89.700 vrij te geven en deze te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2021;
3. de kosten voor de projectleider en projectondersteuner (€ 66.300 + € 23.400) beschikbaar te stellen vanuit de
stelpost 'Inburgering' (kostenplaats 602703);
4. het collegebesluit ter kennisname te verstrekken aan de Artikel 12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toe-1-

zichthouder.
1279780

Sociale samenhang

Nieuwe structuur Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein
(ZSSD) en verlenging inzet projectleider 2021

Het college besluit:
1. naar aanleiding van het adviesrapport van Berenschot over de Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein
(ZSSD) een vernieuwd sturingsmodel vast te stellen voor advies en besluitvorming en de hierbij passende
structuur. Dit houdt in:
1.1 verduidelijking van de bestuurlijke en ambtelijke rollen volgens de geldende principes van opdrachtgeverschap;
1.2 het laten vervallen van de diverse stuurgroepen en werkgroepen;
1.3 het provinciaal managementoverleg (PMO) en regieteams zijn ambtelijk opdrachtgever. Zij geven sturing
aan de kwaliteit van de bestuurlijke advisering en aan de kwaliteit van dienstverlening door de uitvoeringsorganisaties;
1.4 kernteams, samen met een (gedeeltelijk) vrijgemaakte ondersteunende programmacoördinator, zijn ambtelijk opdrachtnemer. Zij zorgen voor een goede communicatie en verbinding met de overige ambtenaren
bij de gemeenten en uitvoeringsorganisaties;
1.5 de portefeuillehoudersoverleggen worden onder het OZO-verband ondergebracht. Er komt een OZO Strategisch overleg Sociaal Domein;
1.6 een regiegroep ziet toe op het totale stelsel binnen het sociaal domein en coördineert/bewaakt de strategische agenda;
2. de volgende aanpak te hanteren: eerst versterking van regie en sturing door een aanpassing van de rollen en
structuur voor advies en besluitvorming, daarna aanpassingen in de organisatie van uitvoeringsorganisaties;
3. een inhoudelijke focus en prioritering vast te stellen van de opgaven en onderwerpen binnen de drie domeinen
in het sociaal domein, die tezamen de strategische agenda vormen voor het sociaal domein;
4. de hierboven genoemde advies- en besluitvormingsstructuur (met de daarbij behorende invulling van rollen en
verantwoordelijkheden) te implementeren en tussentijds te evalueren;
5. de opdracht voor de huidige projectleider te verlengen met maximaal 6 maanden in 2021 voor 20 uur per week
en de kosten voor de gemeente Vlissingen à € 5.661,85 te dekken uit het projectbudget Sociaal domein;
6. de gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief en Zeeuwse raadsmemo;
7. in te stemmen met het O&O-formulier 'Vervolgopdracht projectleider ZSSD 2021';
8. besluit 5 te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en de Provincie Zeeland
als toezichthouder.

1279410

Bestuur

Managementletter 2020

Het college besluit:
kennis te nemen van de concept-managementletter 2020 van de accountant inclusief bijhorende reacties vanuit
de organisatie op de aanbevelingen vanuit de accountant.

Rondvragen
Reg.nr.

1280444

Onderwerp

Rondvraag 1 02-02-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over december 2020

Besluit/Raadsvoorstel

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over december
2020 wordt conform geaccordeerd.

2 februari 2021
-2-

1280843

Rondvraag 2 02-02-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO Lijst Duindam n.a.v. schrijven van de heer Soplantila d.d. 26-12-2020 m.b.t. De Piek

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO Lijst Duindam n.a.v. schrijven van de
heer Soplantila d.d. 26-12-2020 m.b.t. De Piek wordt conform vastgesteld.

1281688

Rondvraag 3 02-02-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie
POV inzake rapport Business Case Bedrijven Nollebos

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie POV inzake rapport Business
Case Bedrijven Nollebos wordt conform vastgesteld met inachtneming van de aangegeven aanpassing.

2 februari 2021
-3-

