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collegevergadering d.d. 15 maart 2022 
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2089892 Openbare besluitenlijst collegevergade-
ring van 8 maart 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

2077886, 
2078052, 
2078053 

Besluit naamgeving openbare ruimte Sin-
telbaan en Schuttersveld te Vlissingen 

Het college besluit: 
- tot het toekennen van de naam Sintelbaan aan de straat in Baskensburg-West te Vlissingen die in de bijlage (doc.nr. 

2078052) staat geprojecteerd tussen de President Rooseveltlaan en de Sloeweg; 
- tot het toekennen van de naam Schuttersveld aan de straat in Baskensburg-West te Vlissingen die in de bijlage 

(doc.nr. 2078052) staat geprojecteerd tussen de Irislaan en de Gildeweg. 
 

2085124, 
2080167, 
2083801, 
2085171 
 

Beslissing op bezwaar Zorgbureau 
Zeeland inzake Wmo 

Het college besluit, overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften: 
het bezwaarschrift van Zorgbureau Zeeland (2080167) niet-ontvankelijk te verklaren. 
 

2086130, 
2086140, 
2088474, 
2088467, 
2086061 

Eenmalige uitkering regeling specifieke 
naleving controle op Coronatoegangs-
bewijs 

Het college besluit:  
1. om de uitvoering regeling ondersteuningsgelden Coronatoegangsbewijs (CTB) over het tijdvak 22 september 2021 tot 

en met 31 december 2021 vast te stellen; 
2. om de kaders van rekentool 2 voor het beschikbaar stellen van incidentele gelden als tegemoetkoming voor de nale-

ving op de Coronatoegangsbewijzen over het tijdvak 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 vast te stellen; waarbij 
de maximum te ontvangen rijksbijdrage het maximaal financieel kader is, en rekentool 1 niet uit te voeren; 

3. om de beleidsmedewerker Economie te mandateren voor uitvoering en afhandeling conform de vastgestelde 
   (financiële) kaders; 
4. tot het opleggen van geheimhouding op bijlage 2088474 op grond van bijzondere persoonsgegevens, op grond van 

artikel 10, eerste lid onder d. van de Wet Openbaarheid van Bestuur en voor bijlage nummer 2088467 op grond van 
persoonlijke beleidsopvattingen in document. 

 
2088898 Aanpassing namen vergaderzalen Govan 

Mbeki en Taganrog 
 

Aangehouden. 
 

1360338 
Verseon 

Evaluatie digitalisering parkeervergun-
ningen 
 

Het college besluit: 
1. tot het vaststellen van de evaluatie aangaande de digitalisering van de parkeervergunningen. 
2. De uit de evaluatie komende actiepunten verder uit te voeren en de stand van zaken periodiek terug te koppelen 

aan de portefeuillehouder verkeer. 
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2086848, 
2089103, 
2086867, 
2086850 
 

Reflectieverslag GI-functie in Zeeland Het college besluit: 
- kennis te nemen van het Reflectieverslag GI-functie Zeeland; 
- dit verslag met begeleidende raadsinformatiebrief ter kennisgeving door te sturen naar de gemeenteraad. 

2084953, 
2084968, 
2084971, 
2085779, 
2084981 
 

Benoeming jurylid Frans Naereboutprijs Het college besluit: 
- de heer H. Nabil aan te stellen ter vervanging van mevrouw G. van Leeuwen (categorie sociaal domein); 
- in te stemmen met de aanpassingen van het aan- en aftreedschema van de jury van de Frans Naereboutprijs. 
 

2088411 
 
 
 
 
1360845 

Afwijken aanbestedingsbeleid t.b.v. af-
sluiten overeenkomst APPA-
dienstverlening 
 
 
Transformatiefonds extramuralisering en 
ambulantisering GGZ 2022 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het afsluiten van een overeenkomst tussen de gemeente Vlissingen en Visma/Idella voor de uit-

voering van werkzaamheden ten behoeve van de APPA –dienstverlening per 1 mei 2022; 
2. hiervoor af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Vlissingen 2020. 
 
Het college besluit: 

1. Het transformatiefonds 'extramuralisering en ambulantisering GGZ in Zeeland' te verlengen tot het kalenderjaar 
2022;  

2. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van 2 mln en dit ten laste te brengen van de Rijksbijdrage be-
schermd wonen 2022; 

3. Tot het vaststellen van een (subsidie) plafond van 2 mln voor het kalenderjaar 2022 (document 1360836);  

4. Ten behoeve van de advisering door de adviescommissie een bedrag beschikbaar te stellen van € 8.940 en dit 
bedrag ten laste van de Rijksbijdrage beschermd wonen 2022;  

5. Het (gewijzigde) reglement 'transformatiefonds extramuralisering en ambulantisering GGZ Zeeland' (document 
1360837) vast te stellen;   

6. De (gewijzigde) aanvraagformulieren transformatiefonds ambulantisering en extramuralisering GGZ Zeeland 
(documentnummers 1360838 1360839) vast te stellen;  

7. Op grond van artikel 18, vierde lid van de Algemene Subsidieverordening Vlissingen 2018 een controleverkla-
ring te vragen bij subsidies hoger dan € 75.000,-;  

       8. t.b.v.  de invulling van de vacature van de onafhankelijke adviescommissie Transformatiefonds ambulantisering 
en extramuralisering GGZ in Zeeland, de  vacature formeel open te stellen. 

 

Art.34-vragen / Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 

2088356 Rondvraag 1 - Declaratieformulier reis- 
en verblijfkosten wethouder De Jonge 
over februari 2022 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over februari 2022 wordt conform geaccordeerd. 

2088721 Rondvraag 2 15-03-2022 - Declaratie-
formulier reis- en verblijfkosten wethou-
der Reijnierse over januari 2022 
 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over januari 2022 wordt conform geaccordeerd. 

2088722 Rondvraag 3 15-03-2022 - Declaratie-
formulier reis- en verblijfkosten wethou-

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over februari 2022 wordt conform geaccordeerd. 



15 maart 2022 
- 3 - 

der Reijnierse over februari 2022 
 

2089919 Rondvraag 4 - 15-03-2022 - Declaratie-
formulier reis- en verblijfkosten wethou-
der Verhage over februari 2022 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over februari 2022 wordt conform geaccordeerd. 

 
 
 


