
 

 

       
  

   

      

         
        

      
         

       
        

       

      
      

     
     

         
   

       
   

         
         

      
          

            
      

           
          

      

        
           

          
        

       
    

 

     
      

     
        
   

Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 11 
februari 2020 
Vastgesteld op 18 februari 2020 

1158278 - Vaststelling dienstverleningsovereenkomst en jaarplan 2020 RUD-
Zeeland 
De RUD-Zeeland voert namens de gemeente Vlissingen de basistaken uit op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Wet algemene 
bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet Milieubeheer. Voor een rechtmatige 
uitvoering in 2020 is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) nodig. Deze is ook nodig om 
tot afrekening van de dienstverlening over te kunnen gaan. In de DVO zijn afspraken 
opgenomen over onder andere relatiebeheer, kwaliteit en de leveringstermijnen. Het college 
besluit de dienstverleningsovereenkomst 2020 af te sluiten met de RUD. 

1171726 - Jaarverslag 2019 Samenwerking belastingen 
De financiële doelstellingen van de samenwerking belastingen zijn gerealiseerd voor 2019, 
evenals de belangrijkste kwaliteitsdoelstellingen. Eén van de belangrijkste kwalitatieve 
doelstellingen is een waarderingsoordeel "goed" van de Waarderingskamer. Dit 
waarderingsoordeel heeft de samenwerking behouden in 2019. Het college neemt het 
jaarverslag Samenwerking Belastingen 2019 voor kennisgeving aan. 

1173413 - Beroep van CKZ op de hardheidsclausule van de deelovereenkomst 
beschermd wonen 2018-2019 
De Coöperatie ondernemers in de Kleinschalige zorg Zeeland (CKZ) heeft vier leden die 
beschermd wonen aanbieden en heeft namens hen een beroep gedaan op artikel 5.6 van 
bijlage 2 van de deelovereenkomst beschermd wonen 2018-2019 (de hardheidsclausule). Dit 
artikel maakt het mogelijk om in het geval dat tussen twee peildata een zodanig verschil in 
aantal en soort cliënten bij een zorgaanbieder blijkt, waardoor dit in strijd is met de 
redelijkheid en billijkheid van de berekening van het budget, in onderling overleg een 
correctie kan worden toegepast. Het college stemt in met het beroep van CKZ namens 
Nireas en kent een bedrag toe van € 105.100,93. Het college besluit het beroep dat is 
ingediend namens Mariposa, Digiteam en Avezeer af te wijzen. 

1166429 - Opdrachtverstrekking voor het toezicht Wet kinderopvang 2019 
In december 2019 ontving het college de jaarlijkse brief van de GGD met het verzoek om 
opdracht te verlenen voor de in 2020 uit te voeren inspecties van kinderdagverblijven, 
buitenschoolse opvang, gastouders en het gastouderbureau. Het college geeft de GGD 
Zeeland opdracht tot het uitvoeren van de jaarlijkse onderzoeken van in onze gemeente 
gevestigde kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouderbureau en een 
aantal nader aangewezen gastouders. 

1173450 - Ontwikkelagenda Sociaal Domein 
Het college wil komen tot een realistische en gedragen Ontwikkelagenda Sociaal Domein. 
Hiermee stelt de gemeenteraad kaders vast voor een toekomstbestendig en betaalbaar 
sociaal domein. Op basis van deskresearch en sessies met stakeholders, is een concept 
ontwikkelagenda geformuleerd. 
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Het college geeft de Concept Ontwikkelagenda Sociaal Domein vrij voor inspraak. In de 
inspraakperiode heeft een ieder die zich betrokken voelt bij het sociaal domein in Vlissingen 
de mogelijkheid om in te spreken. Na de inspraakperiode stelt het college de raad voor de 
definitieve Ontwikkelagenda Sociaal Domein vast te stellen. 

1170342 - Definitief ontwerp openbare ruimte Ravesteynplein 
Om uitvoering te geven aan de samenwerkingsovereenkomst met l'escaut is in een 
projectgroep een ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte van het Ravesteynplein. Het 
college heeft dit definitieve ontwerp vastgesteld. Op basis van het dit ontwerp wordt een 
besteksraming en bestekstekening opgesteld, ter voorbereiding van de uitvoering. Het 
college stelt hiervoor een krediet Stadsvernieuwing beschikbaar tot het geraamde bedrag. 
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