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2099526 Openbare collegebeslui-
tenlijst van 24 maart 2022 
 

Besluit 1364590 (Huurovereenkomst Westduinstrand) wordt als geheime rondvraag vastgelegd. De besluitenlijst wordt gewijzigd in een 
geheime collegebesluitenlijst van 24 maart 2022 en conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 
 

2099585 Openbare collegebeslui-
tenlijst van 29 maart 2022 
 

Besluit 2090153/2090215 (Budget zorginfrastructuur 2022) punt 4 wordt aangepast in: “bovenstaande besluiten te nemen 
onder voorbehoud van goedkeuring door de art 12 inspecteur, waarbij het voorstel  met instemming van de provincie Zeeland  
is voorgelegd.” 
 
Met deze wijziging wordt de besluitenlijst aangepast. 
 

2100793 Openbare parafenbeslui-
tenlijst van 1 april 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

2080154,
2079629,
2079640,
2081865 
 

Bouwstenennotitie Brede 
aanpak maatschappelijke 
opvang in Zeeland 

Aangehouden. 
 
 

2088651,
2085828,
2092190,
2088641,
2085849,
2092185,
2085827 

Indexering tarieven Be-
schermd Wonen 2022 

Het college besluit: 
- voor 2022 bij de tarieven BW 2022 in te stemmen met het toepassen van de correcte Consumenten Prijsindex (CPI) van 1,4% ; 
- bovenop deze correctie eenmalig in te stemmen met een verhoging van 1,13% voor de loongebonden componenten binnen de tarie-

ven Beschermd Wonen 2022. 
-  De kosten van de correctie en de ophoging te dekken uit het reeds beschikbaar gestelde bedrag voor de inkoop 
   Beschermd Wonen 2022 van € 19,5 mln; 
- het CZW-bureau te verzoeken om deze correctie en ophoging van de indexering 2022 te communiceren met de zorgaanbieders (inclu-

sief Emergis); 
- de ophoging met 1,13% te koppelen aan het overleggen van de 'de-minimis-verklaring' door de zorgaanbieders; 
- in te stemmen met het O&O-formulier 'Indexering tarieven Beschermd Wonen 2022'; 
-   bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art 12 inspecteur, waarbij het voorstel  met instemming 

van de provincie Zeeland is voorgelegd. 
 

2095756,
2095022,
2095806,
2095782 

Uitvoering, Motie Verkor-
ting periodiek borstonder-
zoek 

Het college besluit: 
- een brief te sturen aan de staatssecretaris Volksgezondheid om de motie ‘Verkorting periodiek borstonderzoek’ kenbaar te maken; 
- andere gemeenteraden en de leden van de Tweede Kamer op te roepen de motie te onderschrijven en dat aan de staatssecretaris 

kenbaar te maken; 
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- de gemeenteraad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief. 
 

2093585,
2093584 

Verkenning contouren 
Zeeuws thema-en evene-
mentenjaar 2023 

Het college besluit m: 
1. kennis te nemen van de binnen het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) gedeelde verkenning/contouren met betrekking tot de moge-

lijkheden voor een breed Zeeuws thema- /evenementenjaar 2023; 
2. het in verband hiermee geïnitieerd plan om in Q2 van 2022 over te gaan tot de inrichting van een projectstructuur, verder af te wachten; 
3. de participatie van de gemeente Vlissingen bij de ontwikkeling en uitvoering van het Zeeuwse thema-/evenementenjaar te bepalen op: 

het actief aanleveren van informatie over relevante activiteiten en het zorgdragen van de daarbij behorende afstemming op Zeeuws ni-
veau. 

 
2090426,
2091782,
2091783,
2097619,
2091784,
2091534 

Wijziging sluitingsregime 
boulevards 2022 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het verkeersbesluit boulevards Bankert & Evertsen (2091782); 
2. in te stemmen met het verkeersbesluit boulevard de Ruyter (2091783); 
3. in te stemmen met het gewijzigde besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren(2097619); 
4. met een nader voorstel te komen m.b.t. borging van de handhaving en de fysieke handhaving in afwachting hiervan  op te schorten tot  

1 mei a.s. 
5. de gemeenteraad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief (2091784); 
6. de pers te informeren door middel van een persbericht (2091534). 

 
2097595,
2097591 

OZO samenwerkingsover-
eenkomst 

Het college besluit: 
samen met de overige Zeeuwse gemeenten, de Provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen een nieuwe samenwerkingsover-
eenkomst Convenant OZO (documentnummer 2097591) aan te gaan. 
 
De burgemeester besluit: 
volmacht te verlenen aan de gemeentesecretaris R. Wiskerke om de samenwerkingsovereenkomst Convenant OZO (documentnummer 
2097591) te ondertekenen namens de gemeente Vlissingen. 
 

2086066,
2089542,
2089290,
2089293,
2089294 
 

Invulling gemeentelijke 
ombudsfunctie in Zeeland 
na 2022 

Het college besluit de raad voor te stellen om het advies van het bestuur van Stichting De Zeeuwse Ombudsman over te nemen: 
- per 1 januari 2023 de instelling van De Zeeuwse Ombudsman te beëindigen; 
- per 1 januari 2023 aan te sluiten bij de Nationale Ombudsman op voorwaarde dat de stappen op de pagina's 7 tot en met 9 van de No-

titie toekomst Zeeuwse Ombudsman door de Nationale Ombudsman worden doorlopen, waarbij deze 5 stappen als volgt worden sa-
mengevat: 

 
1.  Aan nabijheid wordt fysiek invulling gegeven door de primaire werkplek van de huidige secretaris in Zeeland te houden. Binnen de 

organisatie Nationale Ombudsman worden enkele klachtbehandelaren aangewezen als relatiebeheerder van de regio Zeeland. Zij 
zijn aanspreekpunt/contactpersoon voor de klachtbehandelaren bij de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en vergaren 
relevante kennis over de regio.  

2.  Met burgers die een klacht of signaal afgeven wordt persoonlijk contact opgenomen en ingegaan op de achtergrond van de klacht, 
mogelijke oplossingsrichtingen en verwachtingen over de betrokkenheid van de ombudsman. Indien wenselijk of noodzakelijk wordt 
fysiek een gesprek gevoerd. Met de partijen wordt er afgestemd welke aanpak het meest effectief is.  

3.  De Nationale Ombudsman biedt ondersteuning aan de 1e lijns-klachtbehandeling als vraagbaak, sparringpartner en adviseur over 
(specifieke onderwerpen van) klachtbehandeling.  

4.  Raadsleden worden via de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de VNG in het algemeen geïnformeerd over aspecten die 
voor hen relevant kunnen zijn. Daarnaast worden uiteraard de gemeenten jaarlijks geïnformeerd over de over hen ontvangen klach-
ten en signalen. 

5.  Intermediairs (maatschappelijk werk, praktijkondersteuners bij huisartsen, juridische dienstverleners, schuldhulpmaatjes en andere 
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vrijwilligers) worden door de Nationale Ombudsman actief benaderd en uitgenodigd om, bijvoorbeeld via sociale media relevante 
signalen te delen. In het geval van Zeeland ligt een nauwere samenwerking met het project Samen Recht Vinden voor de hand 

 
- Kennis te nemen dat de burgemeester zich heeft onthouden aan beraadslaging en besluitvorming vanwege zijn voorzitterschap van de 

Stichting  de Zeeuwse Ombudsman. 
 

2098074,
2098084,
2098085,
2098088 

Vergoeding inspiratieses-
sies preventie en inzet  
cliëntparticipatie be-
schermd wonen, maat-
schappelijke opvang en 
vrouwenopvang 2022 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 4.000 aan het CZW-bureau voor het organiseren van twee inspiratie-

sessies in 2022 over preventie voor de 13 gemeenten in Zeeland; 
2. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 10.000 voor het jaar 2022 voor de vergoeding van de inzet van cliënt- 

en naastenperspectief bij de totstandkoming van provinciaal, regionaal en lokaal beleid dat bijdraagt aan de doelstellingen neergelegd 
in de regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland 2022-2025; 

3. deze kosten te dekken uit de Rijksbijdrage beschermd wonen 2022; 
4.  in te stemmen met het O&O-formulier ‘Budget inspiratiesessies preventie en inzet cliënt- en naastenperspectief’; 
5.  bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art 12 inspecteur, waarbij het voorstel  met instemming 

van de provincie Zeeland  is voorgelegd. 
 

2095432,
2095429,
2095443,
2095430,
2095431 

Machinefabriek - Definitief 
Ontwerp cascoherstel 

Het college besluit: 
- in te stemmen met het definitief ontwerp cascoplus herstel Machinefabriek (bijlage 1, kenmerk: ‘Ruimteboek / afwerkstaat bouwkundig 

en gebouwgebonden installaties, Koch 10 februari 2022); 
- kennis te nemen van de start van het aanbestedings- en gunningstraject van het cascoplus herstel van de Machinefabriek; 
- de raad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief (bijlage 2) met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder. 
 

2097433,
2097412,
2097413 

1e Wijziging Beleidsnotitie 
en beleidsregels omzetten 
en splitsen zelfstandige 
woonruimte Vlissingen 
2021 

Het college besluit: 
1. de 1e wijziging Beleidsnotitie en beleidsregels omzetten en splitsen zelfstandige woonruimte Vlissingen 2021 vast te stellen; 
2. de 1e wijziging van de beleidsregels te publiceren en de stakeholders hierover te informeren; 
3. de raad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over het verdere proces van de integrale herziening en (2e) wijziging 

van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2021, met daarin onder meer aandacht voor de mogelijkheden tot het invoeren van een 
zelfbewoningsplicht als vorm van opkoopbescherming; 

4. de raad toe te zeggen dat deze integrale herziening van de Huisvestingsverordening in het 4e kwartaal van 2022 aan haar kan worden 
voorgelegd. 

 
2089907,
2089881,
2089880,
2089879,
2089878,
2089877 

ENSIA 2022 Het college besluit: 
1. de collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet gemeente Vlissingen (Djuma nummer 2089874/2089877), met bijbehoren-

de bijlage 1 DigiD – iBurgerzaken (Djuma nummer 2089874/2089878) en bijlage 2 Gebruik van Suwinet (Djuma nummer 
2089874/2089879), over 2021 vast te stellen; 

2. de bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ over 2021 vast te stellen; 
3. de verantwoordingsrapportage 2021 basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), grootschalige topografie (BGT) en ondergrond 

(BRO) over 2021 vast te stellen. 
 
De burgemeester besluit: 
de collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet gemeente Vlissingen, met bijbehorende bijlage 1 DigiD - iBurgerzaken en bij-
lage 2 gebruik van Suwinet, te ondertekenen. 
 

2081937,
2089296,

Zienswijze 2e begrotings-
wijziging 2022 Orionis 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
- als zienswijze aan het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren aan te geven: 
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2092943,
2099540,
2081938,
2094241 

Walcheren. I. in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren, met meerjarenraming; 
II. de zoekperiode voor jongeren overeenkomstig de bepalingen in de Participatiewet toe te passen en daarbij het maatwerk te hante-

ren die de wetgever aan mogelijkheden biedt (art. 18 PW) en geen generiek buitenwettelijk beleid te voeren door op voorhand de 
zoekperiode uit de Participatiewet voor alle jongeren niet van toepassing te verklaren; 

III. in te stemmen met de in de begrotingswijziging voorgestelde ambtelijke functieherwaarderingen, onder de voorwaarde dat deze niet 
van toepassing is op de directiefunctie van GR Orionis Walcheren, zodat het functiegebouw van Orionis zich proportioneel blijft ver-
houden tot die van de in de GR deelnemende gemeente(n); 

- het (meerjarig) nadelig saldo voortvloeiend uit de verwerking van de 2e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren voor de gemeente 
Vlissingen van 2022 = € 298.355, 2023 = € 507.971, 2024 = € 621.731 en 2025 = € 724.889 beschikbaar te stellen aan Orionis Wal-
cheren en ten laste te brengen van het begrotingssaldo van de gemeente Vlissingen; 

- vooruitlopend op en afhankelijk van wetswijziging, bijdrage en richtlijn van het Rijk t.b.v. de 'regeling energietoeslag aan minima' een 
budget voor de bekostiging van deze regeling ad € 475.000 en een bedrag aan uitvoeringskosten voor deze regeling ad € 33.919 aan 
Orionis Walcheren te verstrekken, onder de voorwaarde van besteding van deze middelen overeenkomstig door de gemeente Vlissin-
gen vastgestelde kaders, beleid en/of regelgeving; 

- de 5e begrotingswijziging van de gemeente Vlissingen vast te stellen; 
- de zienswijze vast te stellen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder; 
- in te stemmen met het bijgevoegde O&O-formulier 'OO 2e BW 2022 Orionis' dat betrekking heeft op de verwerking van de voorliggen-

de 2e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren met meerjarenraming en deze voor akkoord voor te leggen aan de art.12-inspecteur 
en de Provincie Zeeland als toezichthouder; 

- bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art 12 inspecteur, waarbij het voorstel met instemming 
van de provincie Zeeland is voorgelegd; 

- de portefeuillehouder te machtigen het raadsvoorstel en O en O formulier definitief vast te stellen. 
 

2085521,
2081360,
2085538,
2080160,
2080159 
 

Bezwaar tegen besluit 
aansprakelijkheidsstelling 

Het college besluit: 
- het bezwaarschrift conform het advies van de commissie bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren; 
- bezwaarmaker door middel van een brief 1349470/DJUMA 2080151 informeren over dit besluit. 
 

Art.34-vragen / Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 

2093451,
2095851 

Beantwoording vragen ogv 
art. 34 RvO van SGP mbt 
mogelijke sluiting SEH 
door advies NZA 
 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van SGP mbt mogelijke sluiting SEH door advies NZA, wordt conform vastgesteld met inacht-
neming van de aangegeven aanpassing. 
 

 

2095143,
2092676 

Beantwoording vragen ogv 
art. 34 RvO van 50Plus 
mbt energietoeslag lage 
inkomens 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 50Plus mbt energietoeslag lage inkomens, wordt conform vastgesteld. 
 
 

 




