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Aanwezig: 
Burgemeester A.R.B. van den Tillaar 
Wethouders A. Vader, J. de Jonge, J.L. Reijnierse, E. Verhage, S. Stroosnijder 
Wnd. gemeentesecretaris R. Hendrikse 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
 

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst collegevergadering 
21 september 2021 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

     
1333728 Sociale sa-

menhang 
Verlengen inhuur Nautus voor de periode 
oktober tot en met december 2021 en tijde-
lijke aanstelling Programmacoördinator 
Maatschappelijke Ondersteuning  

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de verlenging van de inhuur van externe projectleiding bij adviesbureau Nautus 

voor de periode oktober tot en met december 2021; 
2. De kosten hiervoor (€ 32.000) te dekken uit de rijksbijdrage Beschermd Wonen 2021; 
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 62.500 uit de rijksbijdrage BW 2022 voor een pro-

grammacoördinator Maatschappelijke Ondersteuning voor 0,5 fte van eind 2021 tot april 2023; 
4. In te stemmen met het O&O formulier 'Verlengen inhuur externe projectleider van oktober tot en met 

december 2021 via adviesbureau Nautus en beschikbaar stellen van € 62.500 uit de rijksbijdrage 
BW 2022 voor een programmacoördinator Maatschappelijke Ondersteuning; 

      5. Bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud goedkeuring door de Artikel 12 inspecteur en 
de provincie Zeeland als toezichthouder.  

 
1333695 Aantrekkelijke 

stad 
Wijzigen tenaamstelling anterieure over-
eenkomst windturbines Eneco Wind B.V. / 
Eneco Verda B.V. 

Het college besluit: 
In te stemmen met het verzoek van Eneco Wind B.V. en Eneco Verda B.V. om de tenaamstelling van 
de anterieure overeenkomst m.b.t. het oprichten van vijf windturbines te wijzigen van Eneco Wind B.V. 
naar Eneco Verda B.V. 
 

1332284 Sociale sa-
menhang 

O&O-formulieren Begroting Wmo-diensten 
en -voorzieningen, Onderzoek Exogene 
factoren, Onderzoeksopdracht Jeugd, 
Structurele kosten vanaf 2022 door over-
name Intervence door JB West, Frictiekos-
ten ontvlechting Porthos en Inrichting 
WvGGZ (correctie primaire begroting 
2021) 
 

Aangehouden. 
 
 

1333546 Sociale sa-
menhang 

2e Begrotingswijziging 2022 - GR GGD 
Zeeland - Veilig Thuis 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1) Onder begrotingsvoorbehoud voor 2022 een positieve zienswijze in te dienen over de 2e begro- 
     tingswijziging 2022 van de GR GGD Zeeland ten behoeve van Veilig Thuis met dien verstande dat: 

a) akkoord wordt gegeven voor het toevoegen van de extra incidentele budgetsubsidie vanuit de 
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DUVO uitkering aan de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland (hierna 
GR GGD) voor Vellig Thuis en; 

b) akkoord wordt gegeven voor de inzet van deze extra middelen om tijdelijk voor 2022 vacatures 
open te stellen om Veilig Thuis taken in te vullen. 

2) Dit collegebesluit ter informatie aan de artikel 12 inspecteur en de Provincie Zeeland als toezicht-
houder te verstrekken. 

 
1333881 Leefbaarheid Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Het college besluit: 

- De raad voor te stellen de Nota Kwaliteit Openbare Ruimte 1.0 vast te stellen; 
- De Nota Kwaliteit Openbare Ruimte 2.0 nader uit te werken conform onderstaand voorstel en de-

ze uiterlijk in 2023 voor te leggen aan de raad ter vaststelling. 

 
1332374 Sociale sa-

menhang 
GR GGD Zeeland - Jaarstukken 2020 + 
zienswijze resultaatbestemming 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de vastgestelde jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD 

Zeeland (hierna GR GGD), inclusief het accountantsverslag; 
2. De vastgestelde jaarstukken 2020 inclusief het accountantsverslag ter kennisgeving voor te leggen 

aan de artikel 12 inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder; 
3. In te stemmen met het O&O formulier 'GR GGD Zeeland - Resultaatbestemming IJZ 2020' en deze 

ter accordering voor te leggen aan de artikel 12 inspecteur en de provincie Zeeland als toezicht-
houder 

 
De raad voor te stellen: 
4. Een positieve zienswijze te geven over de voorgestelde resultaatbestemming ten aanzien van het 

positief resultaat van organisatieonderdeel GGD (exclusief IJZ) ad. €83.982, met de volgende ver-
deling: 
a. € 48.610 toe te voegen aan de bestemmingsreserve gemeentelijke projecten; 
b. het resterende positieve saldo ad. € 35.372 toe te voegen aan de algemene reserve van de GR 

GGD; 
5. Een positieve zienswijze te geven over de voorgestelde resultaatbestemming ten aanzien van het 

negatief resultaat van het organisatieonderdeel IJZ ad. € 6.257.051 en dit resultaat in 2021, via de 
T+1 systematiek te verrekenen met IJZ; 

6. De extra kosten inkoop jeugd over 2020 van € 116.398 ten laste te brengen van de decembercircu-
laire 2020 en te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2021; 

7. Het teveel betaalde voorschot meerkosten WMO 2020 van € 20.744 als éénmalig voordeel te ver-
werken in de 2e bestuursrapportage 2021. 

Dit voorstel is voor de het organisatieonderdeel IJZ (beslispunt 5 en 6) onder voorbehoud van de 
artikel 12 inspecteur en de provincie zeeland als toezichthouder. 

 
1333948 Sociale sa-

menhang 
Inhuur medewerker going concern cen-
trumtaken  

Aangehouden. 
 

 
1327249 Bestuur Wachtwoordbeleid Citrix, Windows, Win-

dows accounts met beheersrechten, 
Webmail, Skype en Teams. 

Het college besluit: 
1. Het wachtwoordbeleid (verseonnummer 1327263) vast te stellen. 
2. Het wachtwoordbeleid per 30 september 2021 van toepassing te laten zijn op: Citrix, Windows, 

Windows accounts met beheersrechten, Webmail, Skype en Teams. 



28 september 2021 
- 3 - 

3. Dat het wachtwoordbeleid per direct van toepassing is op alle nieuwe applicaties. 
4. Het wachtwoordbeleid voor de overige applicaties van toepassing te verklaren wanneer geïnventa-

riseerde risico's en daarop gebaseerde prioriteitstelling voor het invoeren van informatiebeveili-
gingsmaatregelen daartoe aanleiding geeft. 

 
  Concept Programmabegroting 2022-2025  In 2e termijn besproken. 

 

 
 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp  
1334843 Rondvraag 1 28-09-2021: Beantwoording vragen ogv artikel 34 Regle-

ment van Orde van SGP inzake rolstoelvriendelijke picknicktafels in 
openbare ruimtes 

De portefeuillehouder wordt gemachtigd de Beantwoording vragen ogv artikel 34 Regle-
ment van Orde van SGP inzake rolstoelvriendelijke picknicktafels in openbare ruimtes de-
finitief vast te stellen. 
 

1335043 Rondvraag 2 28-09-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten 
wethouder Stroosnijder over augustus 2021 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over augustus 2021 
wordt conform geaccordeerd. 
 

 


