OPENBARE BESLUITENLIJST
collegevergadering d.d. 20 april 2021
Aanwezig:

Burgemeester A.R.B. van den Tillaar
Wethouders A. Vader, J. de Jonge, J.L. Reijnierse, E. Verhage, S. Stroosnijder
Gemeentesecretaris M. van Vliet
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte

Behandelde bespreekpunten:
Reg.nr. Programma

Omschrijving

Besluit/Raadsvoorstel

Openbare besluitenlijst college- De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.
vergadering van 13 april 2021
Openbare parafenbesluitenlijst
van 13 april 2021

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

Verkoop voormalig Wmo unit
Pioenlaan

Het college besluit:
1. kennis te nemen dat de Wmo-unit zoals voorheen geplaatst aan de woning Pioenlaan 11, sinds 1 januari 2020
niet langer in gebruik is en door de gemeente in opslag is gestald;
2. kennis te nemen van de getoonde interesse door gemeente Kapelle om deze Wmo-unit van de gemeente aan te
kopen, teneinde deze te kunnen plaatsen voor een cliënt;
3. in te stemmen met de verkoop van deze voormalige Wmo-unit door de gemeente Vlissingen aan gemeente Kapelle, ten bedrage van € 4.600 excl. overdracht- en transportkosten.

1296698

Sociale samenhang

1301779

Aantrekkelijke Voorontwerpbestemmingsplan
stad
Bedrijventerrein Trekdijk

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Trekdijk van de gemeente Middelburg;
2. geen vooroverlegreactie in te dienen ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan;
3. de raad door middel van een raadsinformatiebrief in kennis te stellen van uw besluit onder beslispunt 2.

1290209

Aantrekkelijke Verordening Starterslening
stad
Gemeente Vlissingen 2021 en
begrotingswijziging

Het college besluit:
1. de raad voor te stellen de 'Verordening Starterslening gemeente Vlissingen 2021 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 'Verordening Starterslening gemeente Vlissingen 2019';
2. de raad voor te stellen de 7e begrotingswijziging vast te stellen en € 300.000 aanvullend budget beschikbaar te
stellen voor startersleningen;
3. onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van de 'Verordening Starterslening gemeente Vlissingen 2021'
en de 7e begrotingswijziging, het bij de begrotingswijziging vastgestelde krediet startersleningen van € 300.000
vrij te geven en over te maken aan Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn);
4. in te stemmen met het concept-persbericht en dat, na vaststelling van de 'Verordening Starterslening gemeente
Vlissingen 2021' en de begrotingswijziging, te verspreiden.

1299735

Sociale samenhang

Het college besluit:
de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de
uitstroom uit Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang conform de toezegging van wethouder De Jonge d.d.
16 december 2020.

Raadsinformatiebrief Uitstroom
Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang
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1297579

Leefbaarheid

Raadsinformatiebrief (RIB)
Routekaart Klimaat & Energie

Het college besluit:
de raad te informeren over het doel en de inhoud van de Routekaart Klimaat & Energie door bijgevoegde raadsinformatiebrief (RIB).

1299983

Sociale samenhang

Financiering Walk-Inn en Doorstroomhuis vanuit centrumgemeentemiddelen

Het college besluit:
1. de subsidie voor het Walk-Inn en Doorstroomhuis in Goes voor 2021 te bekostigen vanuit de centrumgemeentemiddelen;
2. het subsidieplafond Maatschappelijke opvang voor 2021 op te hogen met een bedrag van € 212.487;
3. de kosten hiervoor voor 2021 te dekken uit post 3.3.9 van de programmabegroting 2021 (Septembercirculaire
2020: hogere kosten centrumgemeentetaken);
4. in te stemmen met het O&O-formulier 'Financiering Walk-Inn en Doorstroomhuis vanuit centrumgemeentemiddelen';
5. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en Provincie
Zeeland als toezichthouder.

1286024

Bestuur

Burgerpeiling - Resultaten èn
Acties per wijk

Het college besluit:
akkoord te gaan met de voorgestelde acties Burgerpeiling per wijk.

1289795

Bestuur

Ondernemerspeiling 2019 - Re- Het college besluit:
sultaten èn Acties
akkoord te gaan met de voorgestelde acties Ondernemerspeiling.

1293444

Sociale samenhang

Geen indexatie boven 0% en
korting subsidies Sociaal domein 2022-2024

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. als invulling van het collegebesluit van 7 oktober 2020, een eenmalige korting van 10% op de subsidies in het
sociaal domein toe passen in de jaren 2022, 2023 en 2024;
2. in de jaren 2022, 2023 en 2024 af te wijken van de VZG-norm voor indexatie van subsidies, voor zover deze indexatie hoger is dan 0%;
3. de in beslispunt 1 genoemde korting niet toe te passen op de subsidies gerelateerd aan de reorganisatie van het
voorliggend veld: de buurtteams;
4. bovenstaand besluit ter kennisname te verstrekken aan de artikel 12-inspecteur en Provincie Zeeland als toezichthouder.

1301842

Sociale samenhang

Vaststellen Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda Sociaal Domein 2021-2022

Het college besluit:
1. het Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda Sociaal Domein 2021-2022 inclusief bijlagen vast te stellen (verseonnr's 1301855, 1301859, 1301929, 1301931, 1301933, 1301934, 1301935 en 1301936);
2. de raad met een raadsinformatiebrief het Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda Sociaal Domein 2021-2022
toe te sturen (Verseonnr. 1301903).

1299218

Sociale samenhang

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022
Orionis

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Orionis Walcheren met meerjarenraming, alsmede van de jaarrekening 2020 Orionis Walcheren;
2. als zienswijze aan het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren aan te geven:
a. in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2021 Orionis Walcheren;
b. in te stemmen met de begroting 2022 met meerjarenraming Orionis Walcheren;
c. te verzoeken het volledige jaarrekeningresultaat 2020 van Orionis Walcheren uit te keren aan de deelnemende gemeenten, waarbij rekening wordt gehouden met een nieuw te vormen bestemmingsreserve door Orionis
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Walcheren ad € 477.000 t.b.v. vooruit ontvangen uitvoeringskosten Tozo, resulterend in een aandeel voor de
gemeente Vlissingen in het overschot 2020 van Orionis Walcheren ad € 1.266.000;
d. aan de onder 2a. en 2b. aangegeven beslispunten de voorwaarde te verbinden dat door Orionis Walcheren
uiterlijk medio september 2021 een tweede begrotingswijziging 2021 en eerste begrotingswijziging 2022 aan
de gemeente Vlissingen worden aangeboden, waarin:
I gelet op de coronapandemie en de inmiddels door Orionis Walcheren in gang gezette verbeteracties gericht op rendementsverbetering, een actueel beeld wordt verstrekt van de vorderingen en (meerjarige) financiële positie;
II de aanbevelingen en het verbeter- en besparingspotentieel gericht op verdere rendementsverbetering die
uit extern onderzoek blijken (quickscan en verdiepend onderzoek), zichtbaar (meerjarig) financieel zijn
verwerkt;
III de van toepassing zijnde (financiële) taakstellingen van de gemeente Vlissingen voor Orionis Walcheren
voor de eerstvolgende kalenderjaren volledig en meerjarig zijn verwerkt, waarbij deze te realiseren besparingen betrekking hebben op de volledige gemeentelijke bijdrage aan Orionis Walcheren (zowel de exploitatie- als extra gemeentelijke bijdrage);
3. het (meerjarig) voordelige saldo voortkomend uit de eerste begrotingswijziging 2021 Orionis Walcheren en begroting 2022 Orionis Walcheren voor de gemeente Vlissingen, zijnde voor 2021 = € 785.170, 2022 =
€ 1.214.662, 2023 = € 1.720.327 en 2024 = € 2.110.979, ten gunste van de gemeentelijke taakstelling op het
cluster inkomen en participatie in het kader van de artikel 12-procedure te boeken;
4. het (meerjarig) saldo t.a.v. specifiek de gemeentelijke inkomens-/draagkrachtregelingen (bijzondere bijstand en
minimaregelingen) voortkomend uit deze eerste begrotingswijziging 2021 Orionis Walcheren en begroting 2022
Orionis Walcheren voor de gemeente Vlissingen, zijnde het nadelig saldo in 2021 = € 292.760, 2022 =
€ 293.566, 2023 = € 58.309, ten laste en het voordelig saldo in 2024 = € 158.283 ten gunste te brengen van de
algemene reserve van de gemeente Vlissingen;
5. het aandeel van de gemeente Vlissingen in het jaarrekeningresultaat 2020 Orionis Walcheren ad € 1.266.000,zoals benoemd in beslispunt 2c, ten gunste van de gemeentelijke taakstelling 2021 op het cluster inkomen en
participatie in het kader van de artikel 12-procedure te boeken;
6. de (gemeentelijke) 5e begrotingswijziging van de gemeente Vlissingen vast te stellen;
7. in te stemmen met het bijgevoegd O&O-formulier dat betrekking heeft op verwerking van de voorliggende eerste
begrotingswijziging 2021 Orionis Walcheren, de begroting 2022 Orionis Walcheren (meerjarig) en de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 van Orionis Walcheren in de gemeentelijke begroting en deze voor akkoord voor te leggen aan de artikel 12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder;
8. dit besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de Provincie Zeeland
als toezichthouder.
1297876

Bestuur

Datalekken rapport gemeente
Vlissingen 2020

1299706

Aantrekkelijke Verzoek van de stuurgroep
stad
Zeeuwse Marketing Organisatie
om het belang van de oprichting van een Destination Marketing Organisatie voor Zeeland
te onderstrepen

Het college besluit:
- kennis te nemen van het rapport datalekken 2020 en de aanbevelingen die hierin vermeld staan;
- de raad via een raadsinformatiebrief te informeren met machtiging vaststelling portefeuillehouder.
Het college besluit:
- kennis te nemen van de voorbereidingen om een Zeeuwse Marketing Organisatie (ZMO) op te richten op de
domeinen wonen, studeren, werken en verblijven (Verseon 1299691 en 1299692);
- het belang voor Zeeland te erkennen van de komst van de ZMO;
- de stuurgroep mee te geven dat uitdagingen in de domeinen wonen, studeren, werken en verblijven regionaal
van aard zijn en een regionale aanpak rechtvaardigen en adviseert daarmee de stuurgroep meer focus aan te
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brengen gecombineerd met een financiering op basis van een cafetariamodel;
- in de kadernota 2022 vooralsnog geen post ZMO op te nemen;
- de stuurgroep hierover te informeren conform bijgevoegde brief (Verseon 1300315), met machtiging definitieve
vaststelling portefeuillehouder.
1302276

Leefbaarheid

Uitgangspunten voor Definitief
Ontwerp Lange herinrichting
Lange Zelke

Het college besluit:
- de uitgangspunten voor het Definitief Ontwerp herinrichting Lange Zelke vast te stellen:
o voor de bestrating variant 2 (volledig gebakken klinkers);
o voor de groenstructuur variant 3 (combinatie doorgaande bomenrij & natuurlijk);
o voor het terras, na overleg met en met instemming van de betreffende ondernemer, te kiezen voor jaarrond
middenterras;
- bestuurlijke driehoek (bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en projectleider) mandaat te verlenen
om in gezamenlijkheid het Definitief Ontwerp vast te stellen.

1297581

Leefbaarheid

Start aanbestedingsfase project Aangehouden.
‘illegaal in gebruik genomen
openbaar groen’

1302355

Leefbaarheid

Onderzoek afvalinzamelsystemen Zeeuwse gemeentenO.L.A.Z.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport van IPR Normag 'Onderzoek inzamelsystemen Zeeuwse Gemeenten' d.d. 8 april 2021, dat is opgesteld in opdracht van het Dagelijks Bestuur van het O.L.A.Z.;
2. het rapport van IPR Normag d.d. 8 april 2021 ter kennisname beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad van
gemeente Vlissingen met een raadsinformatiebrief.

1303101

Sociale samenhang

Raadsinformatiebrief en brief
aan Zeeuwse gemeenten over
onderzoek positionering en uitvoering centrumtaken

Aangehouden.

1303084

Sociale samenhang

Reservering van 2 mln van de
centrumtaken in verband met
procedures Zeeuwse Gronden

Het college besluit:
€2 mln van de reserve centrumtaken als risico op te nemen in de jaarrekening/risicoparagraaf
in afwachting van de uitkomst van de procedures met zorgaanbieder Zeeuwse Gronden de eventuele kosten te
dekken uit de reserve Centrumtaken.

1302060

Leefbaarheid

O.L.A.Z. Jaarrapport 2020, begrotingswijzigingen 2021, begroting 2022

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de navolgende financiële stukken van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam
Afvalverwijdering Zeeland (O.L.A.Z).:
a. de jaarrekening 2020, onder voorbehoud van een goedgekeurde accountantsverklaring;
b. de begrotingswijzigingen 2021;
c. de begroting 2022;
2. bijgaande zienswijze op bovengenoemde stukken ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad, zodat
deze vóór 7 juni 2020 kan worden ingediend bij het Algemeen Bestuur (AB) O.L.A.Z.;
3. de raad te adviseren in te stemmen met de (gemeentelijke) 8e begrotingswijziging waarin:
- het financiële nadeel van de OLAZ begrotingswijzigingen 2021 (dictum 1b) ad € 59.790,-- verwerkt is;
- de structurele kosten in de begroting 2022 (dictum 1c) zijn verwerkt. Dit betreft € 60.610 voor 2022 en voor de
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jaren 2023 en 2024 respectievelijk € 39.420 en € 40.050.-.
Stand van zaken team Wmo en Aangehouden.
Jeugd en doorkijk toekomst

1303212

Sociale samenhang

1299315

Bestuur

Uitgangspunten kadernota
2022

Het college besluit:
1. in te stemmen met de financiële uitgangspunten voor de meerjarenraming 2022-2025;
2. in te stemmen met het financiële kader voor de uitvraag van de investeringsplanning 2022-2025;
3. kennis te nemen van het voorgenomen proces totstandkoming Kadernota 2022;
4. tot vaststelling van de via de VNG verspreide set uitgangspunten en adviezen voor het opstellen van de kadernota 2022 van de werkgroep uit het netwerk van 100.000+ concerncontrollers, opgenomen in de bijlage van dit
besluit;
5. kennis te nemen van de ontwerpbrief GS Begrotingscirculaire 2022;
6. in de Kadernota 2022 de volgende aandachtspunten op te nemen:
a. verbanden met de Beginbalans 2021;
b. Corona effecten;
c. onderwerpen waarvan de raad heeft aangegeven aan de voorkant betrokken te willen worden.

1301547

Leefbaarheid

Zomeraanpak 2021

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het integrale operationele draaiboek zomeraanpak 2021;
2. de raad middels een raadsinformatiebrief in kennis te stellen van de zomeraanpak.
3. geheimhouding op te leggen op bijlage 1301571.

Rondvragen
Reg.nr.

Onderwerp

Besluit/Raadsvoorstel

1301954

Rondvraag 1 20-04-2021: Declaratieformulier reis- en
verblijfkosten wethouder Verhage over maart 2021

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Verhage over maart 2021 wordt conform geaccordeerd.

1301956

Rondvraag 2 20-04-2021: Declaratieformulier reis- en
verblijfkosten wethouder Vader over maart 2021

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over maart 2021 wordt conform geaccordeerd.
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