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2250238 - Uitbreiding strandwachtbezetting 
Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) heeft het verzoek ingediend om de 
strandwachtbezetting uit te breiden in de avonduren. Strandbezoekers blijven gedurende de 
hete zomers langer op het strand. In de gemeente Veere is daarom besloten het strand op 
de drukke zomerdagen ook tussen 18.00 uur en 20.00 uur te laten bewaken. Het college 
gaat akkoord met uitbreiding van de gevraagde uitbreiding van twee strandwachten tussen 
18.00 uur en 20.00 uur. 

2243195 - Voordracht benoeming leden Wmo-adviesraad 
Het college benoemt, op voordracht van de Wmo-adviesraad, mevrouw E. Oebeles, 
mevrouw D. Abma, de heer H. Postma en de heer P. de Boer voor zitting in de Wmo-
adviesraad. Op eigen verzoek is het lidmaatschap van mevrouw L. Hendrickx per januari 
2023 beëindigd. 

2250568 - Subsidieregeling Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling na 
2023 
Het college van Vlissingen spreekt de intentie uit om de regeling Zeeland in 
Stroomversnelling ook na 2023 voor vier jaar voort te zetten en de bijdrage aan deze 
regeling te verhogen van € 1 naar € 2 per inwoner. Hiervoor wordt in de kadernota-cyclus 
voor de periode 2024-2027 een bedrag van € 1 per inwoner opgenomen als aanvulling op de 
huidige reeds geraamde bijdrage van € 1 in deze regeling. 

2243381 - Samenwerkingsafspraken Levensloopaanpak Ketenveldnorm 
Zeeland 2023-2026 
De Ketenveldnorm maakt onderdeel uit van de levensloopfunctie. Dit is een zorgstandaard 
voor een specifieke en kleine groep inwoners die een maatwerkaanpak nodig hebben vanuit 
het zorg-, veiligheids- en sociaal domein. De levensloopfunctie is een samenwerking voor 
inwoners met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Het doel is om te zorgen voor 
betere verbinding tussen ondersteuning, zorg en veiligheid op het juiste moment waarbij 
steeds contact wordt onderhouden met de betrokkenen. 
De Samenwerkingsafspraken Levensloopaanpak Ketenveldnorm Zeeland 2023–2026 zijn 
van toepassing voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026 en lopen gelijk 
aan de financiering van de extra taken in de Zorg- en Veiligheidshuizen. Deze 
samenwerkingsafspraken omvatten de kaders waarin de uitvoering van de 
Levensloopaanpak moet plaatsvinden. Het college stemt in met de samenwerkingsafspraken 
en de burgemeester ondertekent namens Vlissingen de samenwerkingsafspraken. 

2253755 - Verlengen overeenkomst Zeeuws Heldenfonds 2022-2024 
De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) heeft opnieuw gevraagd om een financiële 
bijdrage te leveren aan de verlenging van het Zeeuwse Heldenfonds (een onderdeel van het 
Oranjefonds). Aan alle Zeeuwse gemeenten is gevraagd om naar rato van inwoneraantal bij 
te dragen. De bijdrage van gemeente Vlissingen bedraagt voor twee jaar € 5.763,80. De 
provincie draagt € 75.000 bij. Het totaal wordt door het Oranjefonds verdubbeld, waardoor er 
(opnieuw) een fonds ontstaat van € 250.000. Het college stelt vast dat gemeente Vlissingen 
opnieuw een bijdrage levert aan het Zeeuwse Heldenfonds. Daarnaast mandateert het 
college de voorzitter van de VZG om de overeenkomst aan te gaan. 
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2255086 - 12e Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Vlissingen 2013 
De Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 wordt regelmatig geactualiseerd. Het 
college besluit de 12e wijzigingsverordening ter vaststelling aan de raad voor te leggen. 

2209437 - Communicatieplan voor de transformatie en doordecentralisatie van 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in Zeeland 
De inhoudelijke transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de 
financiële doordecentralisatie van beschermd wonen is volop in gang. Er bestaat behoefte 
aan een gestructureerde communicatie richting stakeholders. Het college verstrekt opdracht 
aan De Wilde Zeeuw Ontwerpers (DWZO) voor het opstellen van een communicatieplan. 
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