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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 10 januari 2023 
Vastgesteld 17 januari 2023 

2225911 - Aanhouden nieuwe/uitbreidingsinitiatieven voor 
woonzorgvoorzieningen BW & opvang 
Bureau HHM is in september 2022 gestart met een onderzoek naar de actuele en 
toekomstige behoefte van beschermd wonen en opvang (inclusief vrouwenopvang) in 
Zeeland. De uitkomsten hiervan dienen als input voor een visie op het gewenste 
voorzieningenniveau en wat dit betekent voor spreiding, om-, op- en afbouw. Samen met 
zorgaanbieders en woningcorporaties wordt het gewenste Opbouw-, ombouw-, afbouw- en 
spreidingsplan (OOAS) gerealiseerd. Afronding van de besluitvorming op het OOAS-plan is 
voorzien voor mei 2023. Tot de afronding van het plan verleent het college geen 
medewerking aan nieuwe woonzorgzorginitiatieven of uitbreiding van bestaand zorgaanbod 
op dat vlak en neemt zij geen positieve besluiten op principeverzoeken, overeenkomsten en 
planologische procedures die nieuwe vormen van hierboven genoemde zorg όf uitbreiding 
hiervan mogelijk maken. Ook lopende onderzoeken en gesprekken over initiatieven en 
uitbreidingen die nog niet hebben geleid tot een besluit worden indien mogelijk uitgesteld. Dit 
totdat in de 13 colleges in Zeeland besluitvorming heeft plaatsgevonden over het OOAS-
plan. 

2226119 - Inrichting berichtenverkeer beschermd wonen 
Het verbeterplan berichtenverkeer beschermd wonen in Zeeland is ter besluitvorming aan 
het college voorgelegd. In afwijking van het eerdere verbeterplan is er geadviseerd het 
berichtenverkeer beschermd wonen volledig lokaal in te richten. Concreet betekent dit dat 
regiogemeenten naast het berichtenverkeer dat zij al uitvoeren ook de aanmelding van de 
cliënten beschermd wonen intramuraal bij het CAK lokaal gaan uitvoeren. Voor de uitvoering 
van het lokale berichtenverkeer zijn er werkafspraken opgesteld tussen regiogemeenten en 
CZW-bureau. Het CZW-bureau heeft de gegevens die gemeenten registreren in het kader 
van het berichtenverkeer beschermd wonen nodig voor de uitvoering van de inkoop en het 
contractbeheer beschermd wonen. Hiervoor moet er een meer-partijen 
verwerkersovereenkomst worden gesloten met de 12 regiogemeenten en SWVO. 

2226225 - Inrichting monitoring beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
per 1 januari 2023 
In 2022 is er gestart met een werkgroep voor de inrichting van de monitoring van beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland. Door de werkgroep is geadviseerd te starten 
met het monitoren per 1 januari 2023 op basis van het berichtenverkeer beschermd wonen 
en de gegevens die zorgaanbieders aanleveren in het kader van de gemeentelijke monitor 
sociaal domein. Het college stemt hiermee in als ook met de werkafspraken die met 
regiogemeenten en het CZW-bureau zijn opgesteld. In de praktijk gaat het CZW-bureau de 
monitoring uitvoeren. Regiogemeenten hebben mandaat verleend aan de gemeente 
Vlissingen, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat. Het CZW-bureau heeft 
de gegevens die gemeenten registreren in het kader van het berichtenverkeer beschermd 
wonen nodig voor de uitvoering van de monitoring. Hiervoor moet er een meer-partijen 
verwerkersovereenkomst worden gesloten met de 12 regiogemeenten in Zeeland en SWVO. 

2223110 - Begroting 2023 Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland 
Het college stemt in met de begroting 2023 van het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland 
voor de gemeente Vlissingen van € 69.181,44 en houdt rekening met eenzelfde bijdrage plus 
mogelijke indexering voor begrotingsjaar 2024. Het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland 
was tot 24 november jl. bekend als Advies- en Meldpunt Verward Gedrag (AMVG). 
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2128319 - Indexering tarieven THV 
De financiering van het casemanagement tijdelijk huisverbod (THV) door maatschappelijk 
werk organisaties gebeurt vanuit de decentrale uitkering Vrouwen Opvang (DUVO) die de 
gemeente Vlissingen als centrumgemeente ontvangt, omdat dit behoort tot de aanpak 
huiselijk geweld op grond van de Wmo. Namens centrumgemeente Vlissingen sluit het CZW-
bureau hiervoor contracten af met maatschappelijk werk organisaties. Het college stemt 
conform het besluit van de stuurgroep CZW-bureau d.d. 2 maart 2022 in om het uurtarief 
voor het casemanagement THV voor de jaren 2022 en 2023 te indexeren op basis van de 
loonindexering conform de CAO Sociaal Werk in 2020 (3,25%) en 2021 (2,5%). Het uurtarief 
wordt daarmee verhoogd van € 73,37 naar € 77,65. 

2191175 - Voorzetting Transformatiefonds 2023 – 2027 
Op basis van het Hoofdlijnenakkoord GGZ is voor de transformatie van de GGZ budget 
beschikbaar gesteld voor gemeenten. In Zeeland is voor deze transformatie in 2020, 2021 en 
2022 jaarlijks 2 miljoen per jaar beschikbaar gesteld via het Transformatiefonds. Het voorstel 
is om voor de jaren 2023 t/m 2027 het fonds voort te zetten met inachtneming van diverse 
aanpassingen waaronder de wijziging van de naam naar ‘Innovatiefonds’. Daarnaast worden 
aanpassingen gedaan om de toegankelijkheid te vergroten en per 2023 wordt een deel van 
de middelen door verdeeld naar de Zeeuwse gemeenten, zodat deze gebruikt kunnen 
worden voor de lokale transformatie van de GGZ. De verdeling van de middelen bestaat uit 
2/3 deel van het Rijksbudget als vulling voor het Innovatiefonds en 1/3 deel wat rechtstreeks 
verdeeld wordt aan de Zeeuwse gemeenten conform de hiervoor geldende verdeelsleutel. 

2237747 - Dienstreis Ambon februari 2023 
Burgemeester Van den Tillaar en wethouder Vader gaan in februari 2023 een dienstreis naar 
zusterstad Ambon maken om kennis te maken met de nieuwe burgemeester van Ambon en 
om de samenwerking binnen de stedenband te bespreken. 

2234824 - NV Economische Impuls Zeeland: voordracht nieuwe commissaris 
RvC 
Het college stemt in, als aandeelhouder van Economische Impuls Zeeland, met de tijdelijke 
uitbreiding van het aantal commissarissen van de NV Economische Impuls Zeeland van drie 
naar vier commissarissen en het voorstel tot benoeming van een nieuwe commissaris van 
deze raad van commissarissen. 

2226548 - Ontwerp bestemmingsplan 'Scheldekwartier, Aan de Singel' 
Voor de planontwikkeling van het project ‘Aan de Singel’, gelegen op de hoek van de Van 
Dishoeckstraat en de Singel in de Scheldewijk, is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 15 september tot 26 oktober 2022 voor inspraak 
ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. Ook de vooroverlegpartners 
hebben geen inspraakreactie ingediend. In dit ontwerp bestemmingsplan zijn een paar kleine 
wijzigingen aangebracht ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan. Dit heeft geen 
gevolgen voor de te volgen procedure. Het ontwerpbestemmingsplan wordt daarom in 
procedure gebracht. Daarnaast wordt er een ontwerp hogere grenswaarden besluit ter 
inzage gelegd. Om het geluid voor omwonenden te verminderen wordt er tevens een besluit 
ter inzage gelegd om de maximale snelheid in de Van Dishoeckstraat van 50 km/uur te 
verlagen naar 30 km/uur. 

2235544 - In behandeling nemen subsidieaanvraag Speeltuin Scheldekwartier 
Buurt- en Speeltuinvereniging Scheldekwartier heeft op 10 november 2022 een aanvraag 
jaarsubsidie 2023 ingediend voor een subsidiebijdrage. Een aanvraag voor een jaarsubsidie 
moet worden ingediend uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de 
aanvraag betrekking heeft. Het college besluit echter de hardheidsclausule toe te passen en 
de te laat ingediende subsidieaanvraag van Buurt- en Speeltuinvereniging Scheldekwartier in 
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behandeling te nemen. 

2193609 - Voorstel huur fietsenstalling Kop van het Dok en verhuur 
fietsenstalling Scheldeplein 
Door de bouw van de Kop van het Dok is de bestaande publieke fietsenstalling in de 

parkeergarage Scheldeplein niet langer bereikbaar en niet meer logisch gelegen ten opzichte 

van het kernwinkelgebied (Walstraat). Bij het aangaan van de overeenkomst en uitwerking 

van de plannen voor de Kop van het Dok is de intentie geweest een vervangende publieke 

fietsenstalling te realiseren in het gebouw. Dit is nu uitgewerkt. Het college gaat een 

huurovereenkomst aan om een fietsenstalling in Dok 1 van de Kop van het Dok te huren en 

te exploiteren. De verenigingen van eigenaren van Dok 2 en 3 van het complex Kop van het 

Dok hebben verzocht om de bestaande fietsenstalling in parkeergarage Scheldeplein te 

mogen huren, ten behoeve van het stallen van fietsen door de bewoners. Het college stemt 

in met verhuur van de fietsenstalling aan de VVE's van Dok 2 en Dok 3 van de Kop van het 

Dok. Voor de huur en verhuur worden overeenkomsten opgesteld. Het financiële resultaat 

van de huur en verhuur alsmede de exploitatie worden onderdeel van de reguliere 

parkeerexploitatie. De gemeenteraad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. 


	Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 10 januari 2023
	2225911 - Aanhouden nieuwe/uitbreidingsinitiatieven voor woonzorgvoorzieningen BW & opvang
	2226119 - Inrichting berichtenverkeer beschermd wonen
	2226225 - Inrichting monitoring beschermd wonen en maatschappelijke opvang per 1 januari 2023
	2223110 - Begroting 2023 Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland
	2128319 - Indexering tarieven THV
	2191175 - Voorzetting Transformatiefonds 2023 – 2027
	2237747 - Dienstreis Ambon februari 2023
	2234824 - NV Economische Impuls Zeeland: voordracht nieuwe commissaris RvC
	2226548 - Ontwerp bestemmingsplan 'Scheldekwartier, Aan de Singel'
	2235544 - In behandeling nemen subsidieaanvraag Speeltuin Scheldekwartier
	2193609 - Voorstel huur fietsenstalling Kop van het Dok en verhuur fietsenstalling Scheldeplein


