
1 
 

Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 7 juni 2022 
Vastgesteld 14 juni 2022 

2129561 - Concept-jaarrekening 2021 en concept-programmabegroting 2023 
Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg 
Het college neemt kennis van de jaarstukken 2021 en het voorstel van het dagelijks bestuur 
tot resultaatbestemming en van de programmabegroting 2023. Het college adviseert de raad 
om bij beiden een positieve zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de 
Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg. 

2127568 - Oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s 
Het college neemt kennis van de oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer 
Veiligheidsregio’s en stelt de gemeenteraad voor geen wensen en bedenkingen in te dienen. 

2129504 - Jaarstukken 2021, programmabegroting 2023, 1e begrotingswijziging 
2022 Veiligheidsregio Zeeland 
Het college neemt kennis van de jaarstukken 2021, het voorstel tot resultaatbestemming, de 
programmabegroting 2023 en eerste begrotingswijziging 2022. Het college adviseert de raad 
om op deze stukken een positieve zienswijze te geven en daarbij de Veiligheidsregio 
Zeeland te verzoeken om oplopende gemeentelijke bijdragen in de meerjarenbegroting 
2024-2026 te voorkomen, dan wel te beperken. 

2132146 - Het aanwijzen van gronden gelegen op de Kenniswerf te Vlissingen 
op grond van de Wet voorkeursrecht 
Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Wind in de zeilen (Wiz) 
afgesloten. Een belangrijke pijler in dit Wiz-pakket vormt Kennis & Onderwijs. Vanuit dit 
pakket zijn middelen beschikbaar gesteld voor de gebiedsontwikkeling Kenniswerf, fiche 1D. 
Op 19 april 2022 heeft het college van B&W een besluit genomen tot voorlopige aanwijzing 
van percelen of perceelsgedeelten Kenniswerf. Dit besluit is 3 maanden geldig. Binnen die 3 
maanden dient de raad een bestendigingsbesluit te nemen. 
Het ontwerp raadsbesluit heeft 4 weken ter visie gelegen en wordt nu ter vaststelling aan de 
raad voorgelegd. Het besluit tot aanwijzing door de gemeenteraad vervalt van rechtswege 3 
jaar na dagtekening van het besluit, of zoveel eerder als een structuurvisie of 
bestemmingsplan wordt vastgesteld. Tegelijk met het vestigen van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten op percelen Kenniswerf, wordt aan de raad voorgesteld om een actief 
grondbeleid te voeren voor de betreffende percelen. 

2093515 - 1e Wijziging Integrale verordening Wmo en Jeugd 2021 gemeente 
Vlissingen 
Per 1 januari 2022 is de raamovereenkomst ‘Wmo: aanvullende zorg’ van kracht. In de 
raamovereenkomst is opgenomen dat aanvullende zorg ook in de vorm van een algemene 
voorziening geleverd kan worden. We starten met de nieuwe werkwijze per 10 juli 2022. 
De Integrale verordening Wmo en Jeugd 2021 gemeente Vlissingen gaat enkel uit van 
aanvullende zorg in de vorm van een maatwerkvoorziening. Daarom wordt de raad 
voorgesteld de verordening op een aantal punten te wijzigen en aan te vullen. De 1e 
wijziging is voorgelegd aan de Wmo-adviesraad. Deze heeft door middel van een brief 
positief geadviseerd op de voorgestelde wijzigingen. Het college biedt de 1e wijziging ter 
vaststelling aan de gemeenteraad aan. 
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2124724 - Zienswijze (ontwerp)begroting 2023 en jaarrekening 2021 Orionis 
Walcheren 
Het DB van GR Orionis Walcheren heeft de (ontwerp)begroting 2023 Orionis Walcheren met 
meerjarenraming, alsmede de jaarrekening 2021 met voorstel resultaatbestemming 
aangeboden. De gemeenteraad wordt gevraagd haar zienswijze hierop te geven. 
Voorgesteld wordt het volledige jaarrekeningresultaat 2021 uit te keren aan de deelnemende 
gemeenten. Het aandeel gemeente Vlissingen hierin bedraagt € 158.500, hetgeen ten 
gunste van het begrotingssaldo 2022 van de gemeente Vlissingen wordt geboekt. 
Het bestuur van Orionis kan daarnaast volgens de raad instemmen met de 
(ontwerp)begroting 2023 Orionis Walcheren met meerjarenraming. Uitgezonderd de 
mogelijke toekenning door het Rijk en als meerjarig door Orionis in haar (ontwerp)begroting 
onder de noemer ‘gelden Regeerakkoord’ opgenomen budgetten. Hiervoor is momenteel 
geen financiële dekking bij de gemeente Vlissingen. Tenslotte wordt Orionis verzocht de 
zoekperiode voor jongeren overeenkomstig de bepalingen in de Participatiewet toe te 
passen met maatwerk. 

2124585 - GR GGD Zeeland - Programmabegroting 2023-2026 
Het college krijgt de Programmabegroting 2023-2026 van de gemeenschappelijke regeling 
GGD Zeeland (GR GGD), inclusief het Bureau Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ) voorgelegd. 
De Programmabegroting 2023-2026 is in beknopte vorm weergegeven. In de begroting 
worden de kaders voor 2023 tot en met 2026 geschetst en de daar bijhorende financiële 
implicaties. Op basis van de prognose over 2023 wordt een verhoging van de gemeentelijke 
bijdrage voorgesteld. Het college adviseert de raad om een positieve zienswijze af te geven 
over de Programmabegroting 2023-2026 en voldoende middelen beschikbaar te stellen in de 
gemeentelijke begroting 2023. Het algemeen bestuur (AB) van de GR GGD stelt de 
begroting definitief vast op 8 juli 2022. 

2134034 - Jaarstukken 2021 
De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse Planning & Control cyclus. Met het 
opstellen van de jaarstukken 2021 legt het college verantwoording af over het gevoerde 
beleid. De jaarstukken 2021 bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening met Sisa-bijlage en 
de daarop betrekking hebbende controleverklaring. In de jaarrekening 2021 zijn de 
noodzakelijke correcties (o.a. gedeeltelijke afbouw risicoreservering grondexploitaties en 
aanpassing aanbesteding Machinefabriek) na afstemming met de accountant aangepast. 
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