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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 10 
december 2019 
Vastgesteld op 17 december 2019 

1145846 - Subsidieplafonds en subsidieprogramma 2020  
Het college stelt jaarlijks de subsidieplafonds en het subsidieprogramma vast. Deze nota 
voorziet in de vaststelling van de subsidieplafonds 2020 en het subsidieprogramma 2020, 
met daarin opgenomen de maximumsubsidie per organisatie en de budgetten voor 
incidentele activiteiten 2020. 

1152107 - Benoeming en herbenoeming leden Sportraad Vlissingen 
Het college besluit om per 1 juli 2019 de heer A.M. Stroo en de heer H. van Rooijen 
respectievelijk als voorzitter en als lid, en per 1 september 2019 mevrouw Van Kleven en de 
heer R. Zijlstra als lid te (her) benoemen in de Sportraad Vlissingen. 

1151931 - Herdenking 1572 
Het college besluit om Vlissingen te laten aansluiten bij het landelijk 
"Samenwerkingsverband van 1572-gemeenten" om de voor het ontstaan van de 
Nederlanden belangrijke historische gebeurtenissen in het jaar 1572 gezamenlijk te vieren 
en te herdenken in het jaar 2022 (dan 450 jaar geleden). Daarnaast laat het college de 
mogelijkheden onderzoeken voor een speciaal themajaar in 2022 om dit op een 
projectmatige wijze voor te breiden, in te richten en uit te voeren in samenwerking met 
particuliere organisaties. Tot slot geeft het college de ambtelijke organisatie opdracht de 
gevraagde éénmalige bijdrage in de voorbereidingskosten (en als teken van commitment) 
van € 1.572 te verstrekken en aan te merken als een aanvraag om een incidentele subsidie 
aanjaagfonds cultuur en daarover in mandaat een besluit te nemen. 

1152190 - College-opdracht Visie Stationsgebied Vlissingen 2020 
In de begroting 2020 is tijd en geld gereserveerd om een visie voor het stationsgebied op te 
stellen. In het kader van projectmatig werken geeft het college met deze nota opdracht 
hiermee aan de slag te gaan. Dit betreft met name onderzoek bij stakeholders naar de 
versterking van het mobiliteitsgebruik in het Stationsgebied. De mobiliteit kan het vliegwiel 
zijn voor economische ontwikkelingen in het gebied. We streven naar samenwerking met 
betrokken partners in het gebied en ronden de visie in 2020 af. 

1156629 - Programmabegroting 2020 CZW-bureau 
De stuurgroep CZW (College Zorg en Welzijn) legt de programmabegroting voor het 
kalenderjaar 2020 ter besluitvorming voor. Het college stemt in met de programmabegroting 
2020 CZW-bureau en informeert de gemeenteraad hierover. Het besluit is genomen onder 
voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland als 
toezichthouder. 

1154671 - 1e begrotingswijziging 2019 CZW-bureau 
De stuurgroep CZW legt een eerste wijziging van de begroting voor de centrumtaken voor 
het kalenderjaar 2019 voor. Het college stemt hiermee in en informeert de gemeenteraad 
hierover. Dit besluit is genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-
inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. 

1155224 - Inkoop Beschermd Wonen 2020 
De gemeente Vlissingen is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de inkoop van 
Beschermd wonen. Hierbij wordt er gewerkt met een basisovereenkomst en een 
deelovereenkomst. In de basisovereenkomst zijn de spelregels met betrekking tot de 
contractering vastgelegd. De deelovereenkomst bevat concrete afspraken over het 
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Beschermd wonen. De basisovereenkomst heeft een looptijd tot 31 december 2020. De 
deelovereenkomst heeft een looptijd tot 31 december 2019. Het college stemt in met de 
Deelovereenkomst Beschermd wonen 2020. In deze deelovereenkomst Beschermd wonen 
2020 zijn de wijzigingen aangebracht ten opzichte van de vorige deeloverkomst. Deze 
wijzigingen hebben betrekking op: de productindeling, het systeem van bekostiging, de te 
hanteren tarieven en budgetplafond (€ 39,4 mln ) en de invoering van een compensatiefonds 
(€ 3,1 mln) en afwegingskader. Dit besluit is genomen onder voorbehoud van goedkeuring 
door de Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. 
 

1155465 - Vaststellen O&O Wmo en O&O jeugd tbv het tpo 12/12/2019 
De Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland hebben op basis van de primaire 
Programmabegroting 2019 bepaald welke extra uitgaven beoordeeld moeten worden op het 
O&O (Onuitstelbaar en Onontkoombaar) criterium. Met dit voorstel worden zoveel mogelijk 
onderwerpen gecombineerd en voorgelegd aan de Artikel 12-inspecteur en de provincie 
Zeeland in het tpo (tripartiet overleg). Het college stemt in met het agenderen van de 
volgende O&O formulieren voor het tripartiete overleg van 12 december 2019: Jeugdhulp en 
WMO. 

1155032 - Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp 2020 
Tot 1 januari 2020 is Porthos de uitvoeringsorganisatie voor Wmo en Jeugdhulp voor 
Walcheren. Met ingang van 1 januari 2020 gaan de gemeenten de uitvoering in eigen hand 
nemen. In voorbereiding daarop is een nieuwe verordening gemaakt waarin nu de lokale 
toegang is opgenomen. Deze verordening is door de gemeenteraad op 21 november 2019 
vastgesteld en treedt op 1 januari 2020 in werking. In de verordening is onder meer ook het 
abonnementstarief, dat met ingang van 1 januari 2020 in de Wmo is opgenomen, verwerkt. 
Nu de verordening voor 2020 is vastgesteld moeten de beleidsregels ook aangepast worden. 
De gewijzigde verordening wordt daar in verwerkt. Aanvullend is in de beleidsregels het 
zogenaamde kader voor PGB-vaardigheid opgenomen. 
Het college stelt de beleidsregels Wmo en Jeugdhulp 2020 vast en trekt de beleidsregels 
Wmo en Jeugdhulp 2017 gemeente Vlissingen in. 
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