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Aanwezig: 
Wethouders J. de Jonge, J.L. Reijnierse, E. Verhage, S. Stroosnijder 
Wnd. Gemeentesecretaris E. Machielse 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
Afwezig:  
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar, wethouder A. Vader en gemeentesecretaris M. van Vliet 
  
Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 14 juli 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

  Openbare parafenbesluitenlijst van 
16 juli 2020 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 
 

1210173 Aantrekkelijke 
stad 

Uitvoering Reglement op de Mo-
numentencommissie vanaf 1 jan. 
2021 
 

Aangehouden 
 
 

1225164 Aantrekkelijke 
stad 

Overdracht rechten en verplichtin-
gen ontwikkeling Galgeweg 9a 

Het college besluit: 
akkoord te gaan met het verzoek van dhr. Wisse van makelaarskantoor Zwaan, namens de eigenaren van het 
perceel Galgeweg 9a, om de rechten en plichten uit de anterieure overeenkomst d.d. 5 december 2019 met be-
trekking tot de ontwikkeling van het perceel Galgeweg 9a, over te dragen aan toekomstige koper(s) van het 
perceel, onder voorwaarde van tekening van bijgevoegde verklaring (documentnummer 1225234). 
 

1221592 Sociale sa-
menhang 

Meerkostenregeling Jeugdwet en 
Wmo 

Het college besluit: 
1. de nog te ontvangen rijksbijdrage voor zowel compensatie van meerkosten als compensatie van inhaalzorg 

voor de Jeugdwet en Wmo als budgetplafond te hanteren voor uitvoering van beide regelingen; 
2. conform het handelingsadvies van de Zeeuwse taakgroep Sociaal Domein de uitvoering van de meerkosten-

regeling exclusief centrumtaken Zeeuws af te stemmen en te beleggen bij het Walchers Inkoop Team voor de 
Wmo en bij de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland voor de Jeugdwet; 

3. de uitvoering van de meerkostenregeling ten aanzien van zorgaanbieders Maatschappelijke opvang, Vrou-
wenopvang en Beschermd wonen (centrumtaken) te beleggen bij het CZW-bureau; 

4. de te ontvangen compensatie vanuit het Rijk voor de meerkostenregeling exclusief centrumtaken beschikbaar 
te stellen aan het Walchers Inkoop Team voor uitvoering van de meerkostenregeling Wmo en aan de Inkoop-
organisatie Jeugdhulp Zeeland voor uitvoering van de meerkostenregeling Jeugdwet; 

5. de te ontvangen compensatie vanuit het Rijk voor de meerkostenregeling Maatschappelijke opvang, Vrou-
wenopvang en Beschermd wonen (centrumtaken) pas beschikbaar te stellen aan het CZW-bureau nadat een 
rechtmatig beroep is gedaan op compensatie; 

6. maatwerk te leveren voor zorgaanbieders die door de voorgestelde uitvoering van de meerkostenregeling in 
de financiële problemen raken en hiervoor separaat advies uit te laten brengen; 

7. de zorgaanbieders door het Walchers Inkoop Team, Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en het CZW-
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bureau middels een brief te informeren; 
8. in te stemmen met het O&O-formulier 'Meerkostenregeling Jeugdwet en Wmo'; 
9. dit besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en provincie Zeeland 

als toezichthouder. 
 

1228885 Leefbaarheid Beantwoording vragen en opmer-
kingen schriftelijke presentatie 
Strategisch Huisvestingsplan On-
derwijs juni 2020 
 

Het college besluit: 
de vragen en opmerkingen over de schriftelijke presentatie over het Strategisch Huisvestingsplan onderwijs 
(SHP) met een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te beantwoorden. 
 

1224151 Sociale sa-
menhang 

Compensatieregeling 1 juli tot 1 
september 2020 - Taxi de Vlieger 

Het college besluit: 
1. de compensatieregeling voor het vraagafhankelijk Wmo-vervoer te verlengen van 1 juli tot 1 september 2020; 
2. er van uitgaande dat de betrokken vervoerder per 1 juli 2020 opschaalt naar 70% van het basisrooster, voor 

de resterende, niet-gereden ritten 80% omzet te garanderen, waarbij voor de berekening van de niet-gereden 
ritten de gemiddelde maandomzet van januari en februari 2020 als uitgangspunt geldt (e.e.a. conform de 
goedkeuring staatsteun doelgroepenvervoer door de Europese Commissie over de periode tot 1 juli 2020), 
minus de gerealiseerde omzet van de werkelijk gereden ritten in de compensatieperiode; 

3. als uitgangspunt te hanteren dat de in totaal te ontvangen compensatie door de aanbieder nooit meer mag 
zijn dan 100% zijn van de vaste kosten voor dit bedrijfsonderdeel; 

4. beslispunt 1, 2 en 3 te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en de Provin-
cie Zeeland als toezichthouder; 

5. in te stemmen met het O&O-formulier 'Verlenging compensatieregeling tot 1 september 2020 - Wmo collectief 
vervoer' en voor accordering voor te leggen aan de artikel 12 inspecteur en de Provincie Zeeland als toe-
zichthouder; 

6. het vervoersbedrijf, Taxi de Vlieger, via bijgaande brief hierover te informeren. 
 

1210528 Bestuur Beëindigen huidige overeenkomst 
BRP  

Het college besluit: 
- de twee overeenkomsten (verseonnummers 1195254 & 1231380) met Procura B.V. op te zeggen; 
- de burgemeester aan te wijzen om de bijgevoegde opzeggingsbrief (verseonnummer 1208994) te onderteke-

nen. 
 

1217990 Aantrekkelijke 
stad 

Aanpassing 1e herziening 2020 
grondexploitaties 

Het college besluit: 
a. kennis te nemen van de aanpassingen op de 1e herziening 2020 van de grondexploitaties en de raad voor te 

stellen om: 
1. in te stemmen met de 1e herziening 2020 van de grondexploitaties; 
2. de parameters vast te stellen zoals in deze nota zijn opgenomen; 
3. conform de richtlijn van de BBV 2019 voor de volgende plannen de looptijd vast te stellen op meer dan 

10 jaar: 
· Scheldekwartier: looptijd tot en met 2030 in scenario midden en laag; 
· Kenniswerf fase 1 t/m 4: looptijd tot en met 2030 in scenario laag; 
· Souburg-Noord: looptijd tot en met 2031 in scenario laag; 
· Claverveld: looptijd tot en met 2030 in scenario laag; 
· Bedrijventerrein Souburg fase 2: looptijd tot en met 2031 in scenario midden en laag; 

4. de extra risicovoorziening woningbouwplanning te verhogen met € 3,4 mln. naar € 17,0 mln.; 
5. het totaal aan verliesvoorziening en risicoreservering met € 3,0 mln. te verlagen van € 151,2 mln. naar 
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€ 148,2 mln.; 
6. voor de plannen Claverveld, Beatrixlaan, Lammerenburg III en Kenniswerf fase 4 een tussentijdse winst-

neming te doen van totaal € 0,9 mln.; 
7. het totale resultaat van deze herziening, € 3,8 mln., toe te voegen aan het resultaat van de jaarrekening 

2019; 
8. de programmabegroting 2020 te wijzigen conform dit inhoudelijk besluit; 

b. kennis te nemen van de aangepaste presentatie 1e herziening 2020 grondexploitaties en deze ter informatie 
aan de raad aan te bieden. 

 
1231480 Bestuur Aangepast toetsingskader 2019 Het college besluit: 

het aangepaste toetsingskader 2019 vast te stellen. 
 

1212292 Bestuur Jaarrekening 2019 Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. tot het vaststellen van de jaarrekening 2019 inclusief controleverklaring; 
2. kennis te nemen van het accountantsverslag 2019; 
3. een bedrag van € 247.000 als budgetoverheveling aan te merken en dit ten laste van de algemene reserve te 

brengen; 
4. na vaststelling de jaarstukken 2019 bij het CBS en de Provincie in te dienen; 
5. de begroting 2020 aan te passen conform bijgevoegde 16e begrotingswijziging 'bestemming resultaat jaarre-

kening 2019'. 
 
Daarnaast stemt het college in met: 
1. bijgaande aanbiedingsbrieven voor het ministerie van BZK en de Provincie Zeeland welke na positieve be-

sluitvorming door de raad zullen worden verstuurd met de jaarstukken 2019; 
2. de bevestiging bij de jaarrekening voor de accountant. 
 

1217091 Sociale 
samenhang 

Begroting 2021 Orionis Walcheren 
- meerjarenraming 2022-2024 
 

Aangehouden 
 

 

Informatie: 

Reg.nr. Onderwerp Besluit/Raadsvoorstel 
1230527 Rondvraag 1 18-08-2020: Declaratieformulier reis- en 

verblijfkosten wethouder Stroosnijder over juli 2020; niet 
ondertekend, maar per mail geaccordeerd door indiener 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over juli 2020 wordt conform geac-
cordeerd. 
 

 
 


