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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 
Gemeentesecretaris M. van Vliet 
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte 
 

Behandelde bespreekpunten: 

Reg.nr. Programma Omschrijving Besluit/Raadsvoorstel 

  Openbare besluitenlijst collegevergadering van 
1 december 2020 

Besluit 1260433 (Subsidie 2021 Stichting Wijkcentrum de Burgerij) tot 10-12-2020 geheim. 
Met deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

     
1261125 Bestuur Beheerregeling Informatiebeheer Vlissingen 

2020 
Het college besluit: 
bijgevoegde Beheerregeling Informatiebeheer Vlissingen 2020 (1261112) met toelichting 
(1261113) met terugwerkende kracht vast te stellen per 1 januari 2020 onder gelijktijdige 
intrekking van het Besluit Informatiebeheer Vlissingen 2016 (1200152). 
 

1258977 Aantrekkelijke 
stad 

Bibliotheekvoorziening Oost-Souburg Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het bericht van de Zeeuwse Bibliotheek (ZB), dat het uitleenpunt van de 

Bibliotheek in  het woon-zorgcomplex "De Zoute Viever" te Oost-Souburg per 1 januari 
2021wordt opgeheven; 

2. kennis te nemen van het voorstel van de ZB om als alternatieve voorziening, éénmaal per 
week een Biblioservice-bus te plaatsen in de kern van Oost-Souburg binnen het bestaande 
budget en 

3. vast te stellen, dat hiermee voldaan blijft worden aan de bepaling in de 
"Dienstverleningsovereenkomst exploitatie van de Openbare Bibliotheekvoorziening", namelijk 
dat de ZB minimaal één uitleenpunt garandeert in Oost-Souburg; 

4. hieraan de voorwaarde te verbinden  om de bus op de zaterdag in het centrum van Oost-
Souburg te plaatsen; 

5. ZB te berichten dat er kennis is genomen van de mededeling over het beëindigen van het 
uitleenpunt van de bibliotheek in het woonzorg-complex "De Zoute Viever" te Oost-Souburg 
per 1 januari 2021 en dat het voorstel voor een Biblioservice-bus  - met inachtneming van de 
voorwaarde onder punt 4 aangegeven - wordt geaccepteerd. 

 
1253880 Leefbaarheid Aanpassen beleid parkeerregime binnenstad 

Vlissingen kerstperiode 2020. 
Het college besluit: 
- de aanpassingen vast te stellen van het betaald parkeerregime in de binnenstad in de periode   
  van zaterdag 19 december 2020 tot en met zaterdag 2 januari 2021, te weten: 

* het plaatsen van borden over de parkeerautomaten op het maaiveld in het centrum van 
Vlissingen waardoor er feitelijk gratis kan worden geparkeerd; 

* het heffen van €1,- per uur voor het parkeren overdag in de Scheldeplein-garage en in de 
Fonteijne-garage; 

* het persbericht vast te stellen en de aanpassingen van het betaald parkeerregime te 
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communiceren via de communicatiemiddelen van de  gemeente en de Vlissingse 
Ondernemers Centrale (VOC). 

 
1256480 Bestuur Opheffen comité bevrijding Vlissingen Het college besluit: 

Het comité bevrijding Vlissingen op te heffen en de raad daarover te informeren middels een 
brief. 
 

1262943 Sociale 
samenhang 

Contractbeheer Beschermd Wonen Het college besluit: 
1. Aan het CZW bureau de opdracht te verstrekken tijdelijk een parttime contractbeheerder 

Beschermd Wonen voor 20 uur per week in te huren gedurende de eerste 20 weken van 2021;  
2. Voor dit contractbeheer in de eerste 20 weken van 2021 een bedrag beschikbaar te stellen van 

max. € 38.000,- en dit bedrag te verwerken in de 1e begrotingswijziging 2021 van het 
CZWbureau;   

3. In te stemmen met het O&O formulier 'Contractbeheer Beschermd Wonen'; 
4. Bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-

inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. 
 

1262641 Leefbaarheid Subsidie Duurzaamheidsscan Bedrijventerrein 
Baskensburg 

Het college besluit: 
1. een pilot te starten om bedrijven te stimuleren hun vastgoed te verduurzamen en bestaande 

bedrijventerreinen duurzamer in te richten; 
2. bedrijventerrein Baskensburg aan te wijzen als locatie voor deze pilot; 
3. hiervoor gebruik te maken van de provinciale subsidieregeling duurzaamheidsscans voor 

bedrijven en bedrijventerreinen; 
4. de subsidie voor € 15.500,- (38,75%) te co-financieren via een gemeentelijke bijdrage, te 

dekken uit het bestaande budget voor klimaat & energie; 
5. de deelnemende bedrijven een bijdrage van € 300,- (11,75%) te vragen. 
 

1256268 Sociale 
samenhang 

Bestemmingsreserves Odensehuis Het college besluit: 
- toestemming te verlenen aan Stichting Odensehuis voor het vormen van 6 

bestemmingsreserves, te weten t.b.v. inhuur en vervanger beroepskracht, toekomstige huur, 
korte film, aanschaf Belevenistafel, creatief project en digitale hulpmiddelen. 

- geen reden te zien voor onderzoek naar de spreiding van locaties. 
-    na afloop jaar 2021 college te rapporteren over stand van zaken reservevorming. 
 

1263532 Sociale 
samenhang 

Programmabegroting 2021 en 1e 
begrotingswijziging 2020 CZW-bureau 

Het college besluit: 
1. de 1e begrotingswijziging 2020 van het CZW-bureau vast te stellen; 
2. de programmabegroting 2021 van het CZW-bureau vast te stellen, met inachtneming van het 

feit dat het budget voor Beschermd wonen nog niet definitief is; 
3. de gemeenteraad te informeren over de programmabegroting 2021 middels een 

raadsinformatiebrief; 
4. in te stemmen met het O&O-formulier 'Programmabegroting 2021 en 1e begrotingswijziging 

2020 CZW-bureau'; 
5. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-

inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. 
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1263757 Sociale 
samenhang 

Nadere regels Wmo en Jeugd 2021 Het college besluit: 
1. De nadere regels Wmo en Jeugd 2021 vast te stellen, in werking te laten treden op 1 januari 

2021 onder intrekking van de huidige nadere regels. Dit onder voorbehoud van vaststelling van 
de verordening Wmo en Jeugd 2021 door de gemeenteraad in december 2020. 

2. De lijst algemeen gebruikelijke voorzieningen als nieuwe beleidsregel vaststellen. 
3. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.  
 

1250192 Aantrekkelijke 
stad 

Grondprijzen 2021 Het college besluit: 
De raad voor te stellen om de grondprijzen 2021 vast te stellen. 

    
1251570 Leefbaarheid Subsidieplafonds en subsidieplafond 2021 Het college besluit: 

1. De subsidieplafonds 2021 vast te stellen conform bijgevoegd overzicht. 
2. Het bijgevoegde subsidieprogramma 2021 vast te stellen. 
3. De subsidieplafonds en het subsidieprogramma 2021 ter kennisname te   brengen aan de 

gemeenteraad. 
4. Over te gaan tot publicatie van de subsidieplafonds 2021 en het subsidieprogramma 2021. 
5. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 
1259448 Bestuur Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2019 Het college besluit: 

- kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de commissie bezwaarschriften; 
- het jaarverslag ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad (door middel van de 

Raadsinformatiebrief met verseonnummer 1259438); 
- kennis te nemen van de aanbeveling van de commissie om de vertegenwoordiger van het 

betreffende bestuursorgaan een zo groot mogelijk mandaat mee te geven. Per individuele 
zaak zal beoordeeld worden in hoeverre aan deze aanbeveling uitvoering kan worden 
gegeven; 

-    kennis te nemen van de reeds in gang gezette actie om actief te sturen op tijdige 
besluitvorming en het verkorten van de periode tussen het uitgebrachte advies van de 
commissie en de beslissing op bezwaar.  

 
1250188 Sociale 

samenhang 
Wettelijke vroegsignaleringstaak schulden in 
gemeentelijke integrale toegang 

Het college besluit: 
1. onder voorbehoud van de uitkomsten van onderzoek te besluiten de wettelijke 

vroegsignaleringstaak schulden in de gemeentelijke integrale toegang te positioneren;  
2. onder voorbehoud van vaststelling van en bekendheid over de budgetten in te stemmen met 

de begroting voor de wettelijke vroegsignaleringstaak schulden in de gemeentelijke integrale 
toegang; 

3. aansluitend bij beslispunt 1 opdracht te geven voor nader onderzoek om de wettelijke 
vroegsignaleringstaak schulden in de gemeentelijke integrale toegang te kunnen 
implementeren; 

4. een definitief voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan het college zodra de uitkomsten 
van onderzoek en budgetten bekend zijn; 

5.  Orionis te informeren over het ingenomen standpunt; 
6.  risico signaal af te geven aan art.12 inspecteur m.b.t. invoering van deze nieuwe wettelijke 

taken. 
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1265006 Leefbaarheid Behandeling van subsidies in coronatijd Het college besluit: 
1. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze van het cluster subsidies, namelijk niet af te 

wijken van de ASV en handelen op het moment dat dit juridisch noodzakelijk is. 
2. Maatwerk afspraken t.z.t. wel terug te brengen in college via vaststelling van een verzamel-

besluit afrekening subsidies. 
 

1266135 Sociale 
samenhang 

Aanvulling op art 34 vragen CVV en 
heronderzoeken Wmo 2015 

Het college besluit: 
De bijgaande antwoordmemo inzake 'vragen artikel 34 RvO heronderzoeken, brieven 
vervoerspassen' ter kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad.  
 

1263769 Sociale 
samenhang 

Inrichten regieteam integrale toegang per 2021 
t.b.v. Wvggz, Oggz, E33-meldingen en 
casusregie complexe casuïstiek met 
veiligheidsaspecten en risicofactoren 

Het college besluit: 
1.  Voor de inrichting van het regieteam een bedrag van € 150.000,- in te zetten, waarvan: 

- € 110.000,- in te zetten voor de GI expertise (0,11 fte), GZ psycholoog (0,11 fte) via externe 
inhuur en het aannemen van een sociaal juridisch adviseur (0,67 fte). 

- € 40.000,- voor de overhead en opleidings- en ontwikkelkosten.  
2.  De kosten van € 150.000,- ten laste van programma Overhead laten komen in plaats van 

programma Sociale Samenhang door een budgetverschuiving. 
3.  Van het bedrag van € 400.000,- dat bij besluit van 15 oktober 2020 door het college 

beschikbaar is gesteld, en inmiddels is geaccordeerd door de artikel 12 inspecteur, € 68.000,- 
beschikbaar te stellen voor de extra casusregisseur. 

4.  De financiële mutaties van bovenstaande besluiten te verwerken in de 1e bestuursrapportage 
2021 en de hierin opgenomen besparing ten gunste van het begrotingssaldo artikel 12 te 
boeken.  

5.  In te stemmen met het voorgestelde beslispunt onder punt 1 onder voorbehoud van het 
akkoord van de provincie en de inspecteur art. 12. 

6.  In te stemmen met het O&O formulier 'Inrichten van regieteam per 1 januari 2021' en voor 
akkoord voor te leggen aan de artikel 12 inspecteur en de provincie Zeeland als 
toezichthouder. 

 

 
 
 

Rondvragen: 

Reg.nr. Onderwerp  
1266077 Rondvraag 1 08-12-2020: Declaratieformulier reis- en 

verblijfkosten wethouder De Jonge over november 2020 
 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder De Jonge over november 2020 wordt 
conform geaccordeerd. 

1266440 Rondvraag 2 08-12-2020: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO 
van VVD en SGP over straatcircuit bij Bachlaan, Burg. van 
Woelderenlaan en Badhuisstraat 
 

Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van VVD en SGP over straatcircuit bij Bachlaan, 
Burg. van Woelderenlaan en Badhuisstraat wordt conform vastgesteld. 
 

1266661 Rondvraag 3 08-12-2020: Declaratieformulier reis- en 
verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over november 2020 

Declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over november 2020 
wordt conform geaccordeerd. 
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1268572 Rondvraag 4 08-12-2020: Raadsvoorstel Tweede 

Bestuursrapportage 
De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen n.a.v. commissie behandeling in 
raadsvoorstel Tweede Bestuursrapportage (specificatie beslispunt 12) definitief vast te stellen. 
 

1268573 Rondvraag 5 08-12-2020: Raadsvoorstel Budgetoverhevelingen De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen n.a.v. commissiebehandeling in 
raadsvoorstel Budgetoverhevelingen (toevoeging budgetoverheveling cultuurfonds) definitief vast 
te stellen. 

   

 


