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Wethouder Albert Vader: “We zien een positief
effect ontstaan in het sociaal domein”

Ongeveer 10 maanden geleden is gemeente Vlissingen begonnen

aan een fundamenteel verandertraject. Er wordt hard gewerkt aan

een eigen model voor zorg en ondersteuning. Wethouder Albert

Vader licht op verschillende onderdelen toe waar we nu staan.

 

 “Bezuinigingen… Het is niet het meest populaire punt, maar wel een

belangrijk onderdeel”, vertelt de wethouder.  “We werken hard aan de

herinrichting van het sociaal domein om de bezuinigingen te halen. Het

ziet er naar uit dat de bezuinigingen, die binnen het college

afgesproken zijn, dit jaar nog gehaald worden.” Lees meer

Kerngezond: wijkbeelden Positieve Gezondheid

Binnen de Kerngezond-centra ontwikkelen de participanten

gezamenlijk meerjarenbeleid. Om per wijk gericht keuzes te kunnen

maken en prioriteiten te stellen wordt gebruik gemaakt van data. Per

wijk is een wijkbeeld opgesteld waarin de zes dimensies van positieve

gezondheid geladen zijn met data.

 

Na een gezamenlijke sessie waarin per centrum de wijkbeelden

gepresenteerd zijn, zijn alle participanten aan de slag gegaan met het

verdiepen van de wijkbeelden met de eigen medewerkers. Lees meer

Aanbesteding Wmo-zorg: de dialoogfase
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De gemeente Vlissingen wil de aanvullende zorg binnen de Wmo

vanaf 2022 anders organiseren. Daardoor denken we meer grip en

zicht te krijgen op de uitgaven. We zijn in juli 2021 een

aanbestedingsprocedure gestart. We zitten inmiddels in de tweede

fase van de aanbesteding: de dialoogfase. 

 

De gemeente heeft alle partijen beoordeeld die zich hebben

aangemeld voor de opdracht. Er is een aantal partijen geselecteerd

voor de dialoogfase. Tijdens de dialoogfase voeren we gesprekken

met de geselecteerde partijen over de inhoud van het nieuwe

contract.  Lees meer

Toekomstbestendige uitvoering van de
Participatiewet
Het college van B&W heeft begin 2021, mede namens de gemeenten

Middelburg en Veere, opdracht gegeven aan bureau KplusV om

verdiepend onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot

verbeteringen voor het Werkleerbedrijf van Orionis Walcheren.

Medio juli heeft het bureau haar eindrapport aangeboden met daarin

concrete adviezen over o.a. verbetermogelijkheden in de

bedrijfsvoering van het Werkleerbedrijf. Ook de kansen voor de

doelgroep op de arbeidsmarkt, wat financieel beter kan, regionale

samenwerking en het belang van de dienstverlening aan

klanten/inwoners zijn in dit rapport opgenomen. Lees meer
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