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2258800 Vaststelling openbare besluitenlijst 
collegevergadering 28 februari 2023 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

2250238,
2250263,
2250286,
2250284 

Uitbreiding strandwachtbezetting Het college besluit: 
1. akkoord te gaan met een uitbreiding van de strandwachtbezetting conform voorstel 1 (2 personen voor 2 uur per dag); 
2. Stichting Strandexploitatie Veere te informeren met bijgevoegde uitgaande brief (document225026); 
3. het budget strand in de 1e bestuursrapportage 2023 structureel te verhogen met €9300,-; 
4. in te stemmen met het O&O-formulier uitbreiding strandwachtbezetting; 
5. de raad via een raadsinformatiebrief te informeren met machtiging vaststelling portefeuilehouder; 
6. dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur en instemming van de Provincie Zeeland als toe-

zichthouder. 
 

2243195,
2254394,
2254416,
2254419,
2254426,
2254435,
2254443 
 

Voordracht benoeming leden Wmo-
adviesraad 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de voordracht van de Wmo-adviesraad voor het benoemen van vier nieuwe leden; 
2. deze voordracht te volgen en tot lid van de Wmo-adviesraad te benoemen: mevrouw E. Oebeles, mevrouw D. Abma, de heer 

H. Postma en de heer P. de Boer; 
3. kennis te nemen van de beëindiging van het lidmaatschap van de Wmo-adviesraad van mevrouw L. Hendrickx; 
4. de gemeenteraad over de nieuwe leden te informeren middels een raadsinformatiebrief. 
 

 
2250568,
2217156,
2217157,
2217158,
2250558,
2253397 

Subsidieregeling Aanjaaggelden 
Zeeland in Stroomversnelling na 
2023 

Het college besluit: 
1. de intentie uit te spreken om de regeling Zeeland in Stroomversnelling voort te zetten; 
2. in de kadernota-cyclus een verhoging van de bijdrage aan de regeling van €1,00 naar €2,00 per inwoner per jaar voor de peri-

ode 2024-2027 mee te nemen; 
3. in te stemmen met het O&O-formulier (Djuma 2250558); 
4. een voorbehoud te maken  m.b.t. goedkeuring door de art.12-inspecteur en instemming van de Provincie Zeeland als toezicht-

houder; 
5. de VZG te informeren dat er een voorbehoud wordt gemaakt m.b.t. goedkeuring raad en goedkeuring art.12-inspecteur. 
 

2243381,
2250434 

Samenwerkingsafspraken Levens-
loopaanpak Ketenveldnorm Zeeland 
2023-2026 
 

Het college besluit: 
in te stemmen met de Samenwerkingsafspraken Levensloopaanpak Zeeland 2023-2026. 
 

2253755,
2254211,

Verlengen overeenkomst Zeeuws 
Heldenfonds 2022-2024 

Het college besluit: 
- opnieuw een bijdrage te leveren aan het Zeeuws Heldenfonds; 
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2254208,
2254267,
2254266,
2228934,
2228933,
2228931 
 

- na instemming door alle gemeenten, mevrouw mr. M.M.D. Vermue-Vermue, voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Ge-
meenten, te mandateren om de overeenkomst aan te gaan. 

 

2255086,
2255096,
2255097,
2255098,
2255099 
 

12e Wijziging Algemene Plaatselijke 
Verordening Vlissingen 2013 

Het college besluit: 
de raad voor te stellen om de Verordening tot 12e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 vast te 
stellen. 

2209437,
2257573,
2257575 

Communicatieplan voor de trans-
formatie en doordecentralisatie van 
Beschermd Wonen en Maatschap-
pelijke Opvang in Zeeland 

Het college besluit: 
1. opdracht te verlenen aan De Wilde Zeeuw Ontwerpers voor het maken van een communicatieplan voor de transformatie en 

doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang conform bijgevoegde offerte (documentnr. 2257573); 
2. op de opdracht als bedoeld in beslispunt 1 de inkoopvoorwaarden van Vlissingen van toepassing te verklaren; 
3. hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 5.000 en dit bedrag ten laste te brengen van de rijksbijdrage beschermd wo-

nen 2023; 
4. in te stemmen met het O&O-formulier 'Communicatieplan transformatie en doordecentralisatie beschermd wonen en maat-

schappelijke opvang’ (documentnr. 2257575); 
5. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur, waarbij het voorstel met in-

stemming van de Provincie Zeeland is voorgelegd. 
 

2252607,
2251853 

Vaststelling regiovisie en raadsin-
formatiebrief 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de Regiovisie Veere, Middelburg, Vlissingen, Schouwen-Duiveland; 
2. in te stemmen met de acties geformuleerd onder 'Wat gaan we ervoor doen?' in deze nota en in de laatste sectie (p. 10) van de 

Regiovisie; 
3. de gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief. 

 
Art. 34 vragen / Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
2258777,
2249548 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 
50Plus over de ontwikkeling bij Britannia 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50Plus over de ontwikkeling bij Britannia wordt conform vastgesteld. 
 

 
2257649 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten bur-

gemeester Van den Tillaar over februari 2023 
Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over februari 2023 wordt conform geaccor-
deerd. 

  




