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2189136 Openbare besluitenlijst college-
vergadering 20 september 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

2189077 Openbare parafenbesluitenlijst 
van 20 september 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

2189107 Openbare parafenbesluitenlijst 
van 21 september 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

2189612 Openbare parafenbesluitenlijst 
van 22 september 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

2156872,
2152520,
2157339 

Beantwoording ongevraagd ad-
vies Wmo-adviesraad inzake 
communicatie veranderingen 
Wmo 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het ongevraagd advies van de Wmo-adviesraad inzake de communicatie met inwoners over de verande-

ringen binnen de Wmo; 
2. een antwoordbrief te verzenden aan de Wmo-adviesraad ten aanzien van het advies als bedoeld onder 1 met inachtneming van 

de aangegeven aanpassing. 
 

2187109,
2187116,
2187117 

Projectopdracht Zo werken wij 
@ Vlissingen 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de projectopdracht Zo werken wij @ Vlissingen; 
2. kennis te nemen van de schetsen voor de huiskamer, projectruimte en B&W-kamer; 
3. het in de begroting opgenomen bestedingspatroon van € 1.031.000 in 2022 en € 1.031.000 in 2023 en € 1.031.000 in 2024 aan 

te passen naar € 500.000 in 2022, € 1.500.000 in 2023 en € 1.000.000 in 2024 en € 93.000 voor onvoorzien te reserveren; 
4. het restantkrediet van € 531.000 van 2022 over te hevelen naar 2023. 
 

2183005,
2185761 

Gunning diensten implementa-
tie Teams Telefonie 

Het college besluit: 
1. akkoord te gaan met het afnemen van diensten voor de vervanging van de telefonievoorziening; 
2. voor het afnemen van deze diensten af te wijken van het interne Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2020; 
3. de opdracht voor de levering van diensten voor de vervanging van de telefonievoorziening enkelvoudig onderhands te gunnen 

aan Vodafone. 
 

2163744,
2163657,
2179869 

Inwonersparticipatie Zeeuwse 
Zorg Coalitie 

Het college besluit: 
* in te stemmen met ‘Voorstel inwonerparticipatie Zeeuwse Zorg Coalitie’, inhoudende de instelling van het Burgerberaad en het 

Digitaal platform, van de Zeeuwse Zorg Coalitie; 
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* deel te nemen aan de door de Zeeuwse Zorg Coalitie georganiseerde inspiratiebijeenkomst en daarvoor wethouder Vader en 
een beleidsmedewerker sociaal domein af te vaardigen; 

* deel te nemen aan het Burgerberaad en daarvoor wethouder Vader en een beleidsmedewerker sociaal domein af te vaardigen; 
* medewerking te verlenen aan een aselecte steekproef van 1151 adresgegevens van eigen inwoners uit het Basis Registratie 

Personen (BRP) en die inwoners een uitnodiging te sturen voor deelname aan het Burgerberaad; 
* de resultaten van het Burgerberaad op het participatieniveau ‘adviseren’ te laten bijdragen in de zoektocht naar oplossingen voor 

de dreigende zorgkloof; 
* de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief; 
* de kosten ad € 9.645 te dekken met de middelen uit het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS-middelen). 
 

2164929,
2163746,
2163928,
2163931,
2117937,
2117936,
2117933,
2163893 

Hulpmiddelen indexering 
2022_2164929 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de extra indexering van 1% van de tarieven Wmo hulpmiddelen voor het jaar 2022 met terugwerkende kracht 

vanaf 1 januari 2022; 
2. in te stemmen met het O&O-formulier ‘Extra indexering leveranciers hulpmiddelen 2022’ (nummer 2163746); 
3. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur, waarbij het voorstel met in-

stemming van de Provincie Zeeland is voorgelegd; 
4. Medipoint B.V. en Welzorg Nederland B.V. over het besluit tot extra indexering te informeren door middel van bijgevoegde brie-

ven (nummers 2117943 en 2117944). 
 

2185441,
2182577,
2185446 

Reactie gemeente aan MWW 
inzake (geen) detachering 
Buurtbedrijf 
 

Het college besluit: 
een reactie (2185446) op de ingekomen brief van Maatschappelijk Werk Walcheren (2182577) te verzenden. 
 

 
2187078,
2187079 

O&O-formulier Walcherse ver-
deelsleutel centralekosten GVC 

Het college besluit: 
in te stemmen met het O&O-formulier Walcherse verdeelsleutel centralekosten GVC over het Wmo-vervoer en jeugdzorgvervoer. 
 

2183464,
2187932,
2183856 

Verlenging contractbeheer Be-
schermd Wonen 2022 

Aangehouden. 
 
 

 
2189338,
2189328,
2189432,
2189435,
2189348 

Intentieverklaring subsidieaan-
vraag Archipelscholen 

Het college besluit: 
naar aanleiding van het verzoek van Archipelscholen in het kader van de subsidieregeling ‘School en Omgeving’ van het Ministerie 
OCW de intentie uit te spreken om een convenant te vormen met de deelnemende organisaties en Archipelscholen te machtigen 
voor het indienen van de subsidieaanvraag. 
 
 
 

Art. 34 vragen / Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
2156605,
2178075 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van SGP 
over ‘Geen feest voor ondernemers binnenstad’ 
 

Aangehouden. 
 

2162249,
2187806,
2187817,
2187816 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van 
GroenLinks over ‘Crisisplan Gas’ 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van GroenLinks over ‘Crisisplan Gas’ wordt conform vastgesteld. 

 




