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Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 23 november 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

1334550 Bestuur Communicatievisie en communica-
tiedienstverleningsvisie gemeente 
Vlissingen 

Het college besluit: 
1. de communicatievisie vast te stellen; 
2. kennis te nemen van de communicatiedienstverleningsvisie en de bijbehorende werkwijze van het cluster 

communicatie. 
 

1340262 Aantrekkelijke 
stad 

Opdrachtverstrekking Kerkenvisie 
aan Erfgoed Zeeland 

Het college besluit: 
1. opdracht te verlenen aan Erfgoed Zeeland voor het opstellen van de Kerkenvisie Vlissingen 2022; 
2. de gemeenteraad hierover te informeren met raadsinformatiebrief (kenmerk 1340264). 
 

1326276 Aantrekkelijke 
stad 

Biedingen corporaties Woonvisie 
2022 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van en in te stemmen met de biedingen 2022 van l'escaut en Zeeuwland op de gemeentelij-

ke woonvisie (Verseon kenmerken 1319997 en 1326281); 
2. dit besluit met een brief (Verseon kenmerken 1326279 en 1326280) aan elk van de woningbouwcorporaties 

kenbaar te maken; 
3. in het kader van het WSW-borgstelsel, in te stemmen met het bieden van achtervang in het jaar 2022 en 

2023 aan l'escaut woonservice voor € 73,6 mln. aan leningen ten behoeve van investeringen en € 12 mln. 
aan herfinancieringen; 

4. in het kader van het WSW-borgstelsel, in te stemmen met het in algemene zin bieden van achtervang in het 
jaar 2022 en 2023 aan Zeeuwland; dat naar rato van de waarde van hun bezit in onze gemeente gaat; 

5. de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief (Verseon kenmerk 1326278) te informeren over de biedingen 
2022 van l'escaut en Zeeuwland. 

 
1346401 Sociale sa-

menhang 
Verzamelnota O&O-formulieren 
budgetoverheveling 2e bestuurs-
rapportage 2021 en WVGGZ 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het O&O-formulier budgetoverhevelingen 2021 Sociaal Domein en Werk & Inkomen con-

form de 2e bestuursrapportage 2021; 
2. in te stemmen met het O&O-formulier Inrichting WvGGZ (correctie primaire begroting 2021). 
 

1346190 Leefbaarheid Beëindiging intentieovereenkomst 
brede scholen Souburg 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de afwikkeling van de Intentieovereenkomst brede scholen Souburg-Noord en -Zuid uit 

2009 met Zeeuwland (de opvolger van Woningstichting Woonburg) zonder de gevraagde vergoeding ad 
€40.000 toe te kennen; 

2. Zeeuwland over de afwikkeling met bijgaande concept brief (Verseon 1346210) te berichten. 
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1338883 Leefbaarheid Convenant VEVO Het college besluit: 
1. medewerking te verlenen aan de projectaanpak VEVO; 
2. daartoe een convenant met CSW Bestevaer aan te gaan (Verseon-nummer 1338894); 
3. jaarlijks € 2600,- bij te dragen aan project VEVO. 
 

1345169 Bestuur Algemeen bevoegdhedenbesluit 
2021 

Het college besluit en de burgemeester besluit, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft: 
het Algemeen bevoegdhedenbesluit 2021 vast te stellen met inachtneming dat besluiten voor het geven van 
toestemming aan gesubsidieerde instellingen voor het vormen van bestemmingsreserve aan college wordt 
voorbehouden. 
 

1345468 Sociale sa-
menhang 

Herinrichting toegang tot be-
schermd wonen 

Het college besluit: 
- In de hoedanigheid van centrumgemeente:  

1. in te stemmen met de herinrichting van de toegang tot beschermd wonen en intensieve begeleiding thuis, 
waarbij de toegang per 1 januari 2022 wordt belegd bij de 13 gemeenten in Zeeland; 

2. daarvoor een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal € 408.312,- voor 2021 (met terugwerkende 
kracht) en 2022 om de 13 gemeenten hierin te faciliteren; 

3. het onder-mandaat aan de directeur van SWVO d.d. 19 februari 2021 in te trekken per 1 januari 2022, 
voor zover dit ziet op het besluiten op aanvragen om beschermd wonen (IBT, geclusterd en intramuraal) 
en voor het overige in stand te laten; 

4. SWVO opdracht te verlenen te gaan werken conform de 'toegangsregeling beschermd wonen en intensie-
ve begeleiding thuis 2022'; 

5. de 'Toegangsregeling beschermd wonen en Intensieve begeleiding Thuis 2020 en 2021 regio Zeeland' in 
te trekken; 

7. de gemeenteraad te informeren conform bijgevoegde raadsinformatiebrief met machtiging definitieve vast-
stelling portefeuillehouder; 

8. in te stemmen met O&O-formulier 'herinrichting toegang tot beschermd wonen en intensieve begeleiding 
thuis'; 

9. dictumpunt 1 tot en met 8 is onder voorbehoud van instemming van alle gemeenten in Zeeland en SWVO 
met de nieuwe toegangsregeling beschermd wonen en intensieve begeleiding thuis 2022'; 

10. dit besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur en de Provincie Zeeland als 
toezichthouder. 

- In de hoedanigheid van lokale gemeente: 
1. de toegang tot beschermd wonen en intensieve begeleiding thuis in de gemeente Vlissingen te integreren 

in de lokale toegang van de gemeente Vlissingen; 
2. tot het vaststellen van de 'toegangsregeling beschermd wonen en intensieve begeleiding thuis 2022'; 
3. tot het vaststellen van het 'afwegingskader BW en intensieve begeleiding thuis Zeeland 2021'. 

 
1345682 Sociale sa-

menhang 
Opdrachtverlening aan het com-
municatiebureau De Wilde Zeeuw 
Ontwerp in verband met de aan-
gescherpte Regiovisie Beschermd 
Wonen - Maatschappelijke Opvang 

Het college besluit: 
1. de opdracht voor de ondersteuning bij de communicatie over de aangescherpte Regiovisie Beschermd Wo-

nen - Maatschappelijke Opvang te verlenen aan het communicatiebureau De Wilde Zeeuw Ontwerp (DWZO); 
2. voor deze opdracht een bedrag beschikbaar te stellen van € 12.487 (incl. BTW); 
3. in te stemmen met bijgevoegd O&O-formulier 'Opdrachtverlening aan het communicatiebureau De Wilde 

Zeeuw Ontwerp'; 
4. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud goedkeuring door de art.12-inspecteur en de Provincie 

Zeeland als toezichthouder. 
 



30 november 2021 
- 3 - 

1346406 Bestuur Eindrapport Zeeuwse Ombudsman Het college besluit: 
- kennis te nemen van het eindrapport Zeeuwse Ombudsman (Verseon 1345679); 
- bijgevoegde brief (Verseon 1346143) vast te stellen. 
 

1344797 Leefbaarheid Incidentele bijdrage ondersteuning 
naleving controle op Corona-
toegangsbewijzen 

Het college besluit: 
tot vaststellen kaders voor beschikbaar stellen incidentele gelden/tegemoetkoming voor naleving op de Corona-
toegangsbewijzen voor de horeca. 
 

1346003 Sociale sa-
menhang 

Benoeming onafhankelijk voorzitter 
Wmo-adviesraad 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de voordracht van de Wmo-adviesraad tot het benoemen van een onafhankelijk voorzit-

ter; 
2. deze voordracht te volgen en tot onafhankelijk voorzitter van de Wmo-adviesraad mevrouw I. Kleingeld te be-

noemen; 
3. de gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief. 

 
 

 


