OPENBARE BESLUITENLIJST
collegevergadering d.d. 4 mei 2021
Aanwezig:

Burgemeester A.R.B. van den Tillaar
Wethouders A. Vader, J. de Jonge, J.L. Reijnierse en E. Verhage
Loco-gemeentesecretaris E. Machielse
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte
Afwezig: Wethouder Stroosnijder en gemeentesecretaris M. van Vliet

Behandelde bespreekpunten:
Reg.nr.

Programma

Omschrijving

Besluit/Raadsvoorstel

Openbare besluitenlijst collegevergadering van
20 april 2021

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

1275193

Leefbaarheid

Opdracht ondersteuning veegdienst 2021

Het college besluit:
Bijgevoegde overeenkomst (Verseonnummer 1216160//1275191 ) voor drie jaar te sluiten met
het sociaal werkbedrijf Dethon voor het opruimen van hondenuitwerpselen en hiervoor gebruik
te maken van de mogelijkheid binnen de Aanbestedingswet om de opdracht voor te behouden
aan SW bedrijf Dethon.

1299383

Leefbaarheid

Evenementenkalender 2021 - definitieve vaststelling na de inspraak

Het college besluit:
de Evenementenkalender 2021 definitief vast te stellen.

1303127

Sociale samenhang

Beslissing op bezwaar; subsidiebeschikking
2021 GGD Zeeland
(Veilig Thuis)

Het college besluit:
overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften:
1. het bezwaarschrift van GGD Zeeland (Veilig Thuis), ontvangen op 28 januari 2021, gericht
tegen de subsidiebeschikking 2021, ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2. een nieuw besluit te nemen op de subsidieaanvraag van GGD Zeeland, waarbij de subsidiebeschikking 2021 wordt gewijzigd en voor zowel 2021 als onder begrotingsvoorbehoud
voor 2022 een subsidiebedrag van € 571.600,- wordt toegekend met een aanvulling op de
motivering.

1294286

Bestuur

Jaarverslag klachten 2020

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 (1296598) van de klachtencoördinator van de
gemeente Vlissingen;
2. Kennis te nemen dat de aanbeveling van 2019 nog steeds geldig is;
3. Het jaarverslag 2020 ter kennisneming toe te zenden aan de gemeenteraad met bijgaande
Raadinformatiebrief (1296600).

1302799

Bestuur

Aanwijzen de Lasloods als structurele trouwlocatie gemeente Vlissingen

Het college besluit:
de volgende besluiten te bekrachtigen:
1. het besluit om de Lasloods, Tweede Binnenhavenweg 8 te Vlissingen, per direct aan te wijzen als structurele trouwlocatie (Verseonnummer 1234633);
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2. het aangaan van de overeenkomst trouwen op locatie met Peperkamp producties B.V.
(Verseonnummer 1301355);
3. de proceskosten van € 534,- aan Peperkamp Producties B.V. te vergoeden.
1304054

Sociale samenhang

Eextra budget voor de inkoop van Beschermd
Wonen 2021 periode april tot en met juni

Het college besluit:
1. Een (extra) budget beschikbaar te stellen ter hoogte van € 4.8 mln voor de inkoop van Beschermd Wonen voor de overgangscliënten Wlz periode april tot en met juni 2021 en dit ten
laste te brengen van de integratie uitkering Beschermd Wonen 2021;
2. Het kostenoverzicht dat ten grondslag ligt aan de inkoop van Beschermd Wonen voor de
overgangscliënten Wlz voor de periode januari tot en met maart 2021 gewijzigd vast te stellen;
3. De peildatum voor herberekening budget vast te stellen op 1 juli 2021;
4. In te stemmen met O&O formulier 'extra budget inkoop Beschermd Wonen 2021';
5. Dit besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder.

1298911

Sociale samenhang

Uitbreiding taken op het snijvlak van zorg en
veiligheid 2021

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de projectopdracht Levensloopfunctie binnen de ketenveldnorm en
het aanstellen van een projectleider voor de periode januari tot en met december 2021,
onder opdrachtgeverschap van het CZW-bureau;
2. De projectleider de opdracht te geven de bijgevoegde projectopdracht uit te werken in een
implementatieplan Levensloopfunctie;
3. Het bestuur van het Zorg- en Veiligheidshuis op de hoogte te stellen van de Ketenveldnorm en te vragen, onder voorbehoud van financiering door de 13 colleges in Zeeland,
akkoord te gaan met het beleggen van de volgende taken bij het Zorg- en Veiligheidshuis:
· de meldfunctie;
· het organiseren van een multidisciplinair triageoverleg;
· toeleiding Levensloopfunctie.
4. Voor de uitvoeringskosten 2021 Levensloopfunctie een bedrag beschikbaar te stellen van
€ 6.252,- dit wordt ten laste gebracht van de rijksbijdrage 2021 Hoofdlijnen akkoord ggz;
5. Voor het gebruik van de beveiligde mail van Khonraad en de Hoorservice in 2021 een bedrag beschikbaar te stellen van € 18.992, dit wordt ten laste gebracht van de rijksbijdrage
2021 invoering Wvggz;
6. Voor de organisatiekosten beleid en coördinatie Wvggz (en aanpalende taken) 2021 van
het CZW-bureau een bedrag beschikbaar te stellen van € 11.517, dit bedrag wordt deels
ten laste gebracht van de rijksbijdrage 2021 Hoofdlijnen akkoord ggz en deels ten laste
van de rijksbijdrage 2021 invoering Wvggz;
7. Voor het Advies- en Meldpunt verward gedrag (Veiligheidshuis) in 2021 een bedrag van €
57.625, beschikbaar te stellen, dit bedrag wordt deels ten laste gebracht van de rijksbijdrage 2021 Hoofdlijnen akkoord ggz en deels ten laste van de rijksbijdrage 2021 invoering
Wvggz;
8. Het tekort op de dekkingsmiddelen voor de taken op grond van de Wvggz en Aanpak personen met verward gedrag in 2021 ad € 16.386 (inclusief Ketenveldnorm/levensloopregeling) mee te nemen in de 1e bestuursrapportage 2021;
9. In te stemmen met het O&O formulier 'Uitbreiding taken op het gebied van zorg en veilig-
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heid 2021;
10. Bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Art. 12 inspecteur en de provincie Zeeland.
1303945

Sociale samenhang

Opdrachtverlening aan Significant en WFAdvies Het college besluit:
ten behoeve van het inkooptraject Beschermd 1. In te stemmen met de opdrachtverlening aan Significant en WFadvies voor een bedrag van
Wonen 2022-2025
€ 45.172 (€ 29.172 + € 16.000) basis van bijgevoegde offertes;
2. Het CZW-bureau te machtigen tot ondertekening van de offertes;
3. In te stemmen met het O&O formulier 'Opdrachtverlening aan Significant en WFAdvies ten
behoeve van de inkoop Beschermd Wonen 2022;
4. Bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel12inspecteur en de provincie Zeeland toezichthouder.

Rondvragen:
Reg.nr.
1303871

Onderwerp
Rondvraag 1 04-05-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie SGP inzake
veiligheid voor vrouwen en meisjes door komst wooncomplex arbeidsmigranten

Aangehouden.
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