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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 5 april 2022 
Vastgesteld 12 april 2022 

2088651 - Indexering tarieven Beschermd Wonen 2022 
De contracten Beschermd Wonen 2021 zijn op 7 december 2021 met één jaar verlengd. Per 
abuis is bij deze verlenging niet de juiste Consumenten Prijs Index (CPI) toegepast. Emergis 
heeft in haar brief aan het CZW-bureau van 8 januari 2022 gewezen op deze omissie én 
tevens aangegeven dat de contractueel overeengekomen indexering onvoldoende soelaas 
biedt om de kostenstijging in 2022 te compenseren. In deze nota wordt de juiste CPI 
toegepast én bovenop deze correctie de tarieven verhoogd met 1,13 % voor de 
loongebonden componenten binnen de tarieven BW 2022. Deze verhoging met 1,13 % 
hangt samen met de oproep van de VNG en het Ministerie van VWS én het feit dat 
gemeenten verplicht zijn kostprijs dekkende tarieven te hanteren.  
De extra uitgaven in verband met de correctie en de ophoging met 1,13 % zullen ongeveer  
€ 175.000 minimaal tot ongeveer € 203.000 maximaal bedragen (afhankelijk van het  
daadwerkelijk aantal cliënten BW in 2022 en de zorg die zij nodig hebben). Het reeds  
beschikbaar gestelde budget voor inkoop Beschermd Wonen 2022 van € 19,5 mln. biedt  
voldoende ruimte om deze extra uitgaven op te vangen. Dit besluit wordt genomen  
onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en instemming van de  
provincie Zeeland. 

2098074 - Vergoeding inspiratiesessies preventie en inzet cliëntparticipatie 
beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2022 
De 13 Zeeuwse gemeenten hebben in de regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang in Zeeland 2022-2025 afgesproken om voor preventie op regionaal niveau een 
kennisdelingsstructuur op te zetten in de vorm van inspiratiesessies per thema. De 
organisatie hiervan vindt plaats door het CZW-bureau. Daarnaast hebben de gemeenten 
afgesproken om de inzet van cliënt- en naastenperspectief te borgen. Het college stelt, 
conform het advies van het CZW-bureau, voor 2022 een budget beschikbaar van in totaal  
€ 14.000. 

2095756 – Uitvoering motie ‘Verkorting periodiek borstonderzoek’ 
Met dit collegevoorstel wordt uitvoering gegeven aan de motie ‘Verkorting periodiek 
borstonderzoek’. Op die manier dringen we er bij de staatsecretaris op aan om het besluit 
om het periodieke onderzoek borstkanker te verlengen naar een driejaarlijks onderzoek zo 
spoedig mogelijk terug te draaien naar twee jaar. Het preventieve onderzoek moet zo 
consequent mogelijk uitgevoerd worden en daarom wordt de staatsecretaris gevraagd om te 
overwegen de screeningsleeftijd te verlagen naar 40 jaar.  
Het college geeft uitvoering aan de motie ‘Verkorting periodiek borstonderzoek’ door een 
brief aan de staatssecretaris Volksgezondheid te sturen. Ook gaat het college andere 
gemeenteraden en de Tweede Kamerleden aansporen deze motie te onderschrijven. 

2097595 - OZO samenwerkingsovereenkomst 
In 2019 is het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) gestart. Dit samenwerkingsverband wordt 
gecontinueerd. Hiertoe is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Het college 
stemt in met de overeenkomst en mandateert de algemeen directeur de overeenkomst te 
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tekenen. 

2093585 - Verkenning contouren Zeeuws thema-en evenementenjaar 2023 
In het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) vindt er een verkenning plaats van de 
mogelijkheden om in 2023 de krachten te bundelen met betrekking tot meerdere 
evenementen/gebeurtenissen die er Zeeuws breed in dat jaar gaan plaatsvinden. Men ziet 
hierin een kans om Zeeland te profileren als een vooruitstrevende regio. De gemeenten 
wordt gevraagd t.a.v. bestuurlijke participatie hierin hun positie te bepalen. De gemeente 
Vlissingen stelt een lichte vorm van participatie voor en geen actieve deelname in een 
voorgestane projectstructuur. 

2086066 - Invulling gemeentelijke ombudsfunctie in Zeeland na 2022 
De huidige Zeeuwse Ombudsman heeft aan het bestuur van Stichting de Zeeuwse 
Ombudsman laten weten dat hij zijn taken per 31 december 2022 wenst neer te leggen. Dit 
is reden voor het bestuur van Stichting De Zeeuwse Ombudsman geweest om strategisch te 
kijken naar de toekomstige invulling van de gemeentelijke ombudsfunctie in Zeeland na 
2022. Het bestuur van de stichting heeft de Zeeuwse Ombudsman gevraagd om een 
voorstel te schrijven. Dat voorstel is in samenwerking met de Nationale Ombudsman tot 
stand gekomen en opgenomen in een notitie. Het college stelt de raad voor om, in lijn met 
het voorstel in de notitie, per 1 januari 2023 de instelling van De Zeeuwse Ombudsman te 
beëindigen en per dezelfde datum aan te sluiten bij de Nationale Ombudsman. Voorwaarde 
is dat een aantal stappen uit de notitie ‘Toekomst Zeeuwse Ombudsman’ door de Nationale 
Ombudsman wordt doorlopen. 

2090426 - Wijziging sluitingsregime boulevards 2022 
Het college besluit om de Boulevards Bankert, Evertsen en de Ruyter in de periode van 1 
april tot en met 31 oktober 2022, in de weekenden en op feestdagen, tussen 12.00 uur en 
24.00 uur te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De boulevards Bankert en Evertsen worden 
in de maanden juli en augustus 2022 dagelijks gesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen 
12.00 uur en 24.00 uur.  
De rijrichting op Boulevard de Ruyter wordt omgedraaid voor gemotoriseerd verkeer. 
Gedurende het seizoen worden de effecten op de parkeerdruk, verkeersstromen en 
verkeerssnelheid gemonitord. Na het seizoen volgt er een evaluatie van het sluitingsregime 
om het vervolg voor de komende jaren te bepalen. 

2097433 - 1e Wijziging Beleidsnotitie en beleidsregels omzetten en splitsen 
zelfstandige woonruimte Vlissingen 2021 
De 1e wijziging van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2021 is in februari 2022 door de 
raad vastgesteld en is per 1 april 2022 van kracht. Met deze wijziging is het werkingsgebied 
van de verordening verruimd. De maximale koopprijsgrens is in de Huisvestingsverordening 
verhoogd tot de maximale koopprijsgrens van de NHG, zoals die geldt op het moment van 
aanvragen van een vergunning of ontheffing. Deze wijziging moet ook worden doorgevoerd 
in de beleidsregels die horen bij deze verordening.  
Het betreft hier een kleine wijziging, die met enkele tekstuele veranderingen aangepast 
wordt. In het najaar wordt er een voorstel gedaan voor een integraal herziene 
Huisvestingsverordening, waarin conform de wens van de raad ook aandacht wordt besteed 
aan onder meer opkoopbescherming en een zelfbewoningsplicht. Over de inhoud en 
planning daarvan informeert het college de raad via een raadsinformatiebrief. 

2083221 - Ontwerpstudie Machinefabriek en proces herbestemming 
Machinefabriek 
De afgelopen jaren is er stapsgewijs gewerkt aan en besloten over het cascoherstel van de 
Machinefabriek. Op basis van die besluitvorming is het cascoherstel van de Machinefabriek 
nu voorbereid en kan het werk aanbesteed worden. De werkzaamheden voor het cascoplus 
herstel worden met een aanbesteding aan de markt aangeboden. De winnaar van de 
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aanbesteding krijgt de opdracht om het werk uit te voeren, mits het definitief ontwerp wordt 
vastgesteld én de aanbieding past binnen het beschikbare budget. In de eisen aan de markt 
wordt uitgegaan om te starten met de werkzaamheden in week 21 2022.  
De projectleider van het Scheldekwartier is gemandateerd om het werk te gunnen aan de 
winnaar van de aanbesteding, mits de aanbieding past binnen het beschikbaar gestelde 
budget zoals opgenomen in de grondexploitatie Scheldekwartier. 

2089907 - ENSIA 2022 
Eind vorig jaar zijn de jaarlijkse zelfevaluaties voor DigiD, Suwinet, BAG, BGT, BRO en WOZ 
over 2021 afgerond, waarbij is gekeken naar de bijbehorende beheersmaatregelen. 
Op basis hiervan is de collegeverklaring ENSIA 2021 inzake Informatiebeveiliging DigiD en 
Suwinet opgesteld die beoordeeld is door een externe auditor. Daarnaast zijn de 
verantwoordingsrapportages voor BAG, BGT, BRO en WOZ opgesteld. Waar niet is voldaan 
aan de beheersmaatregelen zijn verbetermaatregelen benoemd. Voor de gemeente 
Vlissingen zijn er geen verbeterpunten en/of aanbevelingen die zij zelf kan opvolgen. De 
verbeterpunten voor Suwinet worden opgevolgd door Orionis Walcheren en de 
aanbevelingen voor de WOZ door de gemeente Middelburg, omdat zij deze taken voor de 
gemeente Vlissingen uitvoeren. Door het vaststellen van de collegeverklaring en de 
verantwoordingsrapportages door het college legt zij verantwoording af aan de raad en de 
landelijke toezichthouders. 

2081937 - Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren 
Het DB van GR Orionis Walcheren heeft de 2e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren 
met meerjarenraming aangeboden. De gemeenteraad wordt gevraagd haar zienswijze op de 
begrotingswijziging te geven. Aan het algemeen bestuur van GR Orionis Walcheren wordt 
voorgesteld in te stemmen met de begrotingswijziging. 
De 2e begrotingswijziging 2022 resulteert voor GR Orionis Walcheren als geheel in 2022 in 
een nadelige mutatie t.o.v. de eerste begrotingswijziging 2022 ad. € 563.000. Uit de 
verwerking van de begrotingswijziging van de GR komt specifiek voor de gemeente 
Vlissingen voor 2022 een nadelig saldo voort van 2022: € 298.355, 2023: € 507.971, 2024:  
€ 621.731 en 2025: € 724.889, welke ten laste worden gebracht van het begrotingssaldo van 
de gemeente Vlissingen. Tenslotte wordt aan Orionis budget ter beschikking gesteld voor 
bekostiging en uitvoering van de 'regeling energietoeslag aan minima', onder de voorwaarde 
van besteding van deze middelen overeenkomstig door de gemeente Vlissingen 
vastgestelde kaders, beleid en/of regelgeving.  
 


	Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 5 april 2022
	2088651 - Indexering tarieven Beschermd Wonen 2022
	2098074 - Vergoeding inspiratiesessies preventie en inzet cliëntparticipatie beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2022
	2095756 – Uitvoering motie ‘Verkorting periodiek borstonderzoek’
	2097595 - OZO samenwerkingsovereenkomst
	2093585 - Verkenning contouren Zeeuws thema-en evenementenjaar 2023
	2086066 - Invulling gemeentelijke ombudsfunctie in Zeeland na 2022
	2090426 - Wijziging sluitingsregime boulevards 2022
	2097433 - 1e Wijziging Beleidsnotitie en beleidsregels omzetten en splitsen zelfstandige woonruimte Vlissingen 2021
	2083221 - Ontwerpstudie Machinefabriek en proces herbestemming Machinefabriek
	2089907 - ENSIA 2022
	2081937 - Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren


