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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst  
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Vastgesteld 15 maart 2022 
 
2081102 - Evaluatie inkoopkader jeugdhulp 2020-2024 
In 2021 is een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd naar het inkoopkader voor de 
aanbesteding jeugdhulp 2020-2024. Uit de evaluatie komt een aantal aandachtspunten naar 
voren die de Inkooporganisatie jeugdhulp in samenwerking met aanbieders oppakt. De 
bestuurscommissie Jeugdhulp adviseert de colleges van B&W hiervan kennis te nemen en 
de gemeenteraad hierin mee te nemen door het evaluatieonderzoek beschikbaar te stellen. 
 
2082870 - Lokaal preventieakkoord, 'Samen gezond in Vlissingen' 
In 2021 is toegewerkt naar het lokaal preventieakkoord ‘Samen gezond in Vlissingen’. 
Samen met lokale partners heeft de gemeente Vlissingen hierin een gezamenlijke ambitie, 
speerpunten en acties opgesteld op het gebied van preventie en gezondheid. Het college 
stemt in met ‘Samen gezond in Vlissingen’ en stelt het uitvoeringsbudget voor 2022 
beschikbaar aan de initiatieven die uit het akkoord voortkomen. 
 
2082021 - Parkeerproblematiek Paul Krugerstraat als onderdeel van evaluatie 
parkeerbeleid 
Sinds de uitbreiding van het vergunninghoudersgebied in 2020 is de parkeersituatie in het 
schilgebied verslechterd. Er is onderzoek gedaan naar de situatie. Het college stelt vast dat 
dit onderzoek wordt opgenomen in de evaluatie van het parkeerbeleid. 
 
2082834 - Omgevingsvergunning tijdelijke noodopvang asielzoekers aan de 
Oosterhavenweg 10 
Centraal Opvang Asielzoekers (COA) wil vanaf maart 2022 de tijdelijke noodopvang voor 
asielzoekers in de voormalige marinekazerne aan de Oosterhavenweg 10 in gebruik nemen. 
De burgemeester zal daartoe namens het college met het COA een bestuursovereenkomst 
aangaan tot maximaal 1 juli 2022. Daarin zijn afspraken gemaakt over o.a. de samenstelling 
van de asielzoekers, maximum aantal asielzoekers, onderwijs, beveiliging en dagbesteding. 
Het COA heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor afwijking van de 
beheersverordening en voor brandveilig gebruik van de locatie met betrekking tot 
noodopvang asielzoekers aan de Oosthavenweg 10 in Vlissingen. Op de aanvraag voor de 
ingebruikname in afwijking van de beheersverordening geldt een beslistermijn van 8 weken. 
Deze vergunning wordt verstrekt. De proceduretijd voor de omgevingsvergunning voor 
brandveilig gebruik is 26 weken. Dit sluit niet aan bij de noodopvang die gerealiseerd dient te 
worden. Het college staat toe dat COA vooruitlopend op de definitieve vergunning voor 
brandveilig gebruik overgaat tot de tijdelijke opvang van asielzoekers in het complex, op 
voorwaarde dat de geconstateerde gebreken voorafgaand aan de ingebruikname door COA 
worden verholpen. 
 
2077744 - Visie Spuikom: kennisname schetsvisie Spuikom en besluit aanvang 
bespiegelingsfase 
In april 2021 heeft de gemeenteraad uitgangspunten vastgesteld voor de Visie Spuikom. In 
december 2021 heeft het college de verkenningsfase afgesloten en besloten te starten met 
de uitwerkingsfase van de Visie Spuikom. Deze fase wordt nu afgesloten met een 
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'schetsvisie Spuikom', waarop tijdens de bespiegelingsfase gereflecteerd kan worden. Het 
college neemt kennis van het schetsontwerp en besluit de bespiegelingsfase aan te vangen. 
De 'schetsvisie Spuikom' voorziet de realisatie van een groen, stedelijk gebied, waar 
verschillende functies een plek kunnen vinden. De bestaande kwaliteiten van de Spuikom 
worden versterkt en benut. 
 
2083219 - Energietoeslag voor lagere inkomens 
Vanuit het Rijk worden er in 2022 middelen beschikbaar gesteld voor een eenmalige 
energietoelage aan gezinnen met lagere inkomens. De definitieve bedragen per gemeente 
en de richtlijnen voor de verstrekking hiervan zijn op dit moment nog niet aan de gemeentes 
ter beschikking gesteld. Deze volgen na een voorgenomen wetswijziging. Vooruitlopend op 
deze toekomstige beschikking, hebben diverse gemeentes in het land besloten een 
vooruitbetaling van deze regeling te organiseren.  
Het college besluit wel al in te stemmen met het op voorhand uitkeren van de energietoeslag 
voor lage inkomens vooruitlopend op  de beschikking en de richtlijn vanuit het Rijk Dit besluit 
wordt nog wel voorgelegd aan de Artikel 12-inspecteur. 
 
1358388 - Collegevoorstel extra antidiscriminatiemiddelen 
Discriminatie is een diepgeworteld en structureel probleem van de samenleving. In haar 
reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslag heeft het kabinet aangekondigd structurele middelen vrij te maken voor 
de aanpak van discriminatie, waaronder de versterking van de antidiscriminatievoorzieningen 
(ADV). De meeste antidiscriminatievoorzieningen zijn zeer krap bemeten en bij het grote 
publiek relatief onbekend. Dit geldt ook voor het Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADBZ). 
Vanaf 2021 is er structureel 6,9 miljoen (voor Vlissingen 17.664 euro, voor Zeeland 154.255 
euro) toegevoegd aan de algemene uitkering. Door deze ruimere budgetten kunnen de ADV, 
waaronder het ADBZ, meer activiteiten ontplooien. Het college stemt, ter versterking van het 
Anti Discriminatie Bureau Zeeland, in met het beschikbaar stellen van de betreffende 
middelen voor het jaar 2022. Dit jaar moet er een plan van aanpak komen dat toegesneden 
is op de Vlissingse situatie. Vervolgens kan worden besloten of (een deel van) de middelen 
structureel worden toegekend. Het college heeft tevens besloten om medewerking te 
verlenen aan het verzoek van de Provincie Zeeland om de tentoonstelling PRIDE PHOTO in 
de openbare ruimte (binnenstad) van Vlissingen te houden, gedurende 3 weken (o.a. tijdens 
het Bevrijdingsfestival). De financiering verloop via het ADB. 
 
2084394 - Toekennen leerlingenvervoer Trampolinegroep  
Samenwerkingsverband Kind op 1 voorziet sinds januari 2022 een nieuw onderwijsinitiatief, 
namelijk de Trampolinegroep. De gemeente Vlissingen heeft een aanvraag binnengekregen 
om hier leerlingenvervoer heen en terug naar te voorzien. Het college gaat over tot het 
toekennen van leerlingenvervoer in deze casus. 
 
2077760 - Implementatie Wet open overheid (Woo) 
De Wet open overheid vervangt per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur. Om deze 
nieuwe wet te implementeren besluit het college een extern projectleider aan te trekken en 
één of meer uitzendkrachten ten behoeve van het tijdig op orde brengen van het 
zaaksysteem Djuma, de aanschaf van software om documenten te anonimiseren en de 
realisatie van een koppeling tussen het zaaksysteem Djuma en het publicatie-platform 
Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties.  
 
2080942 - Ondertekenen VNG convenanten hulpmiddelen 2021 
Het college besluit om de VNG convenanten ‘Maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen’ en 
het convenant ‘Meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende 
woonvoorzieningen bij een verhuizing’ (hierna verhuisconvenant) te ondertekenen. De 
convenanten zijn bedoeld om het werkproces rondom de afgifte van hulpmiddelen in 
complexe situaties en na verhuizing te verbeteren. Het college combineert de ondertekening 
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van het verhuisconvenant met de ondertekening van een oplegger waarin voorbehouden 
worden gemaakt. Ondertekening van de convenanten heeft immers gevolgen voor de 
uitvoeringspraktijk van de lokale toegang. 
 
1361325 - Eindafrekening Wlz cliënten 
Het college financiert de cliënten beschermd wonen die voor 1 januari 2021 een aanvraag 
voor zorg op grond van de Wlz hebben gediend en die in 2021 zijn uitgestroomd naar de Wlz 
op basis van de daadwerkelijk geleverde zorg. Het dagtarief per ondersteuningsvorm wordt 
daarbij vastgesteld op basis van het jaartarief (inclusief compensatie)/365. Het college geeft 
het CZW-bureau de opdracht, met inachtneming van dit besluit, tot eindafrekening van de 
Wlz overgangscliënten over te gaan. 
 
 


