OPENBARE BESLUITENLIJST
collegevergadering d.d. 18 mei 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 collegevergadering van 11 mei 2021

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld.

1307724

Sociale samenhang

Brief zorgaanbieders BW, MO,
VO inzake meerkostenregeling
2021

Het college besluit:
de zorgaanbieders Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang door middel van een brief te
informeren over de stand van zaken met betrekking tot de meerkostenregeling in het kader van COVID-19 voor
het jaar 2021.

1300910

Sociale samenhang

Wijziging deelovereenkomst
maatschappelijke ondersteuning
april 2021

Het college besluit:
de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning met de zorgaanbieders ('Dienstverleners') als volgt te wijzigen:
1. het aan bijlage 1, artikel 3, van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning
toevoegen van een meldplicht wanneer er door het ontbreken van contact met de cliënt signalen zijn dat de
veiligheid in het geding is;
2. het wijzigen van bijlage 1, artikel 4, van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning:
a. met betrekking tot het toevoegen van de bouwsteen 'Specialistische individuele begeleiding extra';
b. met betrekking tot het toevoegen van het onderdeel 'Besluitvorming';
3. het opsplitsen van onderdeel 6.2 tot en met 6.5 uit bijlage 1, artikel 6, van de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke ondersteuning naar een nieuwe bijlage 1a;
4. het toevoegen van declaratieafspraken en een handleiding 'Directe en indirecte cliëntgebonden tijd' aan bijlage
1a van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning;
5. het toevoegen van een nieuwe bijlage 12 (omschrijving bouwsteen 'Specialistische individuele begeleiding extra') aan de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning.

1299461

Sociale samenhang

Verlenging inhuur Nautus januari
tot en met september 2021

Het college besluit:
1. in te stemmen met de verlenging van de inhuur van externe projectleiding bij adviesbureau Nautus voor de periode januari tot en met september 2021 ten behoeve van beleidsontwikkeling van de Zeeuwse Bescherming
en Opvang;
2. de kosten hiervoor (€ 80.514) te dekken uit de rijksbijdrage Beschermd wonen 2021;
3. in te stemmen met het O&O-formulier 'Verlenging inhuur Nautus januari tot en met september 2021';
4. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder.
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1300975

Aantrekkelijke Verlenging gebruik pand Hellestad
bardierstraat 11-13 t.b.v. de Piek

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het van rechtswege eindigen van de huurovereenkomst met de ‘Stichting Podium de Piek
Vlissingen’, conform het eerder genomen besluit d.d. 27 juni 2019 (Verseonnnummer 1108094);
2. Stichting Podium de Piek Vlissingen in de gelegenheid te stellen om het pand Hellebardierstraat 11-13 in gebruik te nemen op basis van een bruikleenovereenkomst voor de duur van twee jaar;
3. via bijgevoegde raadsinformatiebrief de raad hierover te informeren met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder;
4. als gevolg van dit voorstel de huurderving van € 17.000 over de periode 1 september 2021 tot 1 september
2023 als nadeel mee te nemen in de 1e bestuursrapportage 2021;
5. het college via een vast te stellen collegeopdracht een voorstel te doen m.b.t. onderzoek naar structurele mogelijkheden podium de Piek een nieuwe plek te geven in Vlissingen en dit ook mee te nemen in de Kadernota.

1304300

Leefbaarheid

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de zienswijze van de Stichting Gezond Water, welke zienswijze niet leidt tot aanpassing
van de inhoud van de nota VTH Beleid Zeeland 2021;
2. de gezamenlijke nota VTH Beleid Zeeland 2021 vast te stellen voor de onderdelen A en B en C;
3. deel D bij de nota VTH Beleid Zeeland 2021 voor kennisgeving aan te nemen;
4. de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief over de vaststelling van het VTH Beleid Zeeland
2021 te informeren;
5. de vastgestelde nota VTH Beleid Zeeland 2021 te publiceren volgens de gebruikelijke weg via Overheid.nl, in
het Gemeenteblad en op de website;
6. het op de datum van de publicatie nog geldende Integraal Toezichts- en Handhavingsbeleid 2015-2018, B&Wbesluit van 23 juni 2015 (Verseon 636113) op diezelfde datum in te trekken.

1308173

Aantrekkelijke Subsidie aanvraag Volkshuisves- Het college besluit:
stad
tingsfonds
1. deel te nemen aan de concept-subsidieaanvraag 'Aanpak particuliere woningvoorraad kwetsbare gebieden
Zeeland Acht' uit het Volkshuisvestingsfonds in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
2. hierbij te kiezen voor scenario 6: een maximale WOZ-waarde van € 130.000 (prijspeil 2018) en een verwachte
participatievraag van maximaal 75%;
3. de raad via de Kadernota 2022 voor te stellen voor deze subsidie gemeentelijke cofinanciering beschikbaar te
stellen;
4. voor de subsidieaanvraag geen rol als centrumgemeente op zich te nemen;
5. dit besluit kenbaar te maken aan de Provincie Zeeland;
6. de gemeenteraad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief met machtiging definitieve vaststelling
portefeuillehouder;
7. dat vanuit de projectmiddelen ook de inzet van de benodigde inzet van ambtelijke capaciteit wordt gedekt.

Vaststellen nota VTH beleid
Zeeland 2021

Rondvragen
Reg.nr.

1308884

Onderwerp

Rondvraag 1 18-05-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over april 2021

Besluit/Raadsvoorstel

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over april 2021 wordt conform
geaccordeerd.

18 mei 2021
-2-

1309482

Rondvraag 2 18-05-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34
RvO van fractie PSR inzake Concept Zeeuwse Woonagenda

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van fractie PSR inzake Concept Zeeuwse Woonagenda
wordt conform vastgesteld.

1309485

Rondvraag 3 18-05-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over april 2021

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Reijnierse over april 2021 wordt conform
geaccordeerd.

18 mei 2021
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