
OPENBARE BESLUITENLIJST 
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2144069 Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 9 juni 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

2144059 Openbare besluitenlijst collegever-
gadering van 14 juni 2022 
 

De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

2145925 
 

Openbare parafenbesluitenlijst van 
20 juni 2022 
 

De parafenbesluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld. 

2109901,
2101909,
2101906,
2101907 

Jaarverslag Monumentencommissie 
2014-2021 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de jaarverslagen Monumentencommissie 2014-2021; 
2. het verslag college B&W vast te stellen; 
3. de documenten genoemd bij punt 1 en 2 aan de gemeenteraad te zenden, als begeleiding van de raadsinformatiebrief. 
 

2137421,
2127986,
2127458,
2127451,
2127450 

Verlenging contract hulpmiddelenle-
veranciers Medipoint B.V. en Wel-
zorg Nederland B.V. 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de reactie van de Wmo-adviesraad over het verlengen van het contract met hulpmiddelenleveranciers 

Medipoint B.V. en Welzorg Nederland B.V.; 
2. de overeenkomst voor de levering van hulpmiddelen met Medipoint B.V. te verlengen tot en met 31 mei 2025; 
3. de overeenkomst voor de levering van hulpmiddelen met Welzorg Nederland B.V. te verlengen tot en met 31 mei 2025; 
4. te reageren op het advies van de Wmo-adviesraad door middel van het versturen van de bijgevoegde antwoordbrief (num-

mer 2127458); 
5. Medipoint B.V. en Welzorg Nederland B.V. over het besluit tot verlenging te informeren door middel van bijgevoegde brie-

ven (nummers 2127450 en 2127451); 
6. dit besluit ter kennisgeving naar de artikel 12-inspecteur te verzenden. 
 

2101388,
2101385,
2101409,
2101393,
2101410 
 

Intentieovereenkomst Crocuslaan 
e.o. 

Aangehouden. 
 
 

2141251,
2141277,
2141279 

Beschikbaar stellen van budget voor 
aanpassing WUP-portaal 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de technische aanpassing van het WUP-portaal in verband met de nieuwe toegang tot beschermd wo-

nen die is gestart op 1 januari 2022, conform bijgevoegde offerte; 
2. hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 6.420 en dit bedrag ten laste te brengen van de rijksbijdrage beschermd 
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wonen 2022; 
3. in te stemmen met het O&O-formulier ‘aanpassing WUP-portaal in verband met nieuwe toegang tot beschermd wonen in 

Zeeland per 1 januari 2022’; 
4. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring van de art.12-inspecteur, waarbij het voorstel met in-

stemming van de Provincie Zeeland is voorgelegd. 
 

2125247,
2126548,
2132847,
2126555,
2133969,
2125243,
2134488,
2134487 

Verhoging inkomensgrens eenmali-
ge energietoeslag 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het verhogen van de inkomensgrens van 110% naar 120% ten aanzien van de eenmalige energietoe-

slag; 
2. de al gepubliceerde beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Vlissingen in te trekken en de gewijzigde beleidsre-

gels eenmalige energietoeslag gemeente Vlissingen te publiceren; 
3. het dagelijks bestuur van GR Orionis Walcheren te mandateren een energietoeslag overeenkomstig de hiervoor genoemde 

gewijzigde beleidsregels uit te keren aan belanghebbende inwoners van de gemeente Vlissingen; 
4. de financiële compensatie aan de GR Orionis Walcheren achteraf, met de 3e begrotingswijziging, naar daadwerkelijke kos-

ten voor de uitbetaling en uitvoering van de gehele regeling te verhogen tot een maximaal bedrag van € 2.681.282; 
5. de raad te informeren met een informatiebrief (doc.nr. 2126548); 
6. dit besluit ter informatie voor te leggen aan de art.12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder; 
7. gelet op raadsvragen om tot snelle uitvoering te gaan, de financiële verwerking in de begroting achteraf plaats te laten vin-

den. 
 

2138037,
2134500 

Beantwoording art 34 RvO vragen 
SGP - inzake tekort aan medicijnen 

De beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van SGP inzake ‘Tekort groot aantal (basis)medicijnen’ wordt conform vastgesteld. 
 

  




