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1350173 - Ambtelijk toets team welstand - situatie vanaf 1 juli 2022 
Vanaf 2014 worden aanvragen voor omgevingsvergunningen ambtelijk getoetst in het 
ambtelijk toets team. De invoering van de Omgevingswet maakt het nodig om het 
instellingsbesluit voor deze ambtelijke toetsing nader te beschouwen. Onder het overgangs-
recht van de Omgevingswet is wijziging of aanpassing van dit instellingsbesluit niet nodig, 
net als een afzonderlijke besluitvorming. De ambtelijke welstandstoetsing van bouwplannen 
kan vanaf 1 juli 2022 ongewijzigd worden voortgezet. Het college stelt deze nota vast en 
informeert de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief. 
 
1350622 - Ondertekening Pact Zeeuwse Zorg Coalitie 
Het college stemt in met de deelname aan het Pact Zeeuwse Zorg Coalitie. In het Pact 
worden afspraken gemaakt tussen de deelnemers over acties die nodig zijn om tot een 
gezamenlijke aanpak te komen ten behoeve van een gezond Zeeland. Er worden bepaalde 
uitgangspunten en randvoorwaarden afgesproken. De ondertekening van het Pact toont 
toewijding aan dit gezamenlijke Zeeuwse doel. Er zijn geen directe financiële gevolgen 
verbonden aan het tekenen van het Pact. Voorstellen met financiële gevolgen die 
voortvloeien uit het Pact worden te zijner tijd aan het college voorgelegd ter besluitvorming.  
 
1350740 - Opdrachtverstrekking GGD Wet toezicht kinderopvang 2022 gemeente 
Vlissingen 
Het college is zoals ieder jaar door GGD Zeeland verzocht om aan GGD Zeeland opdracht te 
verlenen voor de in 2022 uit te voeren inspecties van kinderdagverblijven, buitenschoolse 
opvang, gastouders en het gastouderbureau. Het college geeft hieraan gehoor en geeft aan 
GGD Zeeland opdracht tot het uitvoeren van de jaarlijkse onderzoeken in onze gemeente.  
 
1351702 - Subsidieplafonds maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2022 
Het college stelt de subsidieplafonds en -programma's 2022 vast voor de 
centrumgemeentetaken Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang. Het vaststellen van 
een subsidieplafond heeft als doel om wettelijke aanspraken te beperken tot een bepaald 
bedrag. Het subsidieplafond wordt opgehoogd ten opzichte van de programmabegroting 
2022 CZW-bureau in verband met het toepassen van een prijs- en loonkostenindexatie van 
de Wmo en onze Algemene Subsidieverordening Vlissingen 2018. De totale ophoging 
bedraagt € 261.845. Hiervan heeft € 197.397 betrekking op het subsidie programma 
Maatschappelijke Opvang 2022 en € 64.448 op het subsidieprogramma Vrouwen Opvang 
2022. 
 
1350356 - Gunning opdracht Wmo: aanvullende zorg 
In de periode juli tot en met december 2021 heeft de gemeente Vlissingen een 
aanbestedingsprocedure doorlopen voor de aanvullende zorg binnen de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het college besluit de opdracht 'Wmo: aanvullende 
zorg' te gunnen aan hoofdaannemers Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken en de 
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raamovereenkomst en de daaruit voortkomende ontwikkelovereenkomst 'Wmo: aanvullende 
zorg' vast te stellen. 
Het college besluit het totale lumpsumbudget voor de opdracht 'Wmo: aanvullende zorg' vast 
te stellen op € 5.355.300 voor de 2e helft van 2022. 
Daarnaast besluit het college de huidige basisovereenkomst 'Sociaal Domein/Wet 
maatschappelijke ondersteuning' en deelovereenkomst 'Wmo Sociaal Domein' tussentijds te 
beëindigen per 1 juli 2022 en de zorgaanbieders daarover te informeren. 
De subsidies voor WVO Zorg Tuinhuis en Odensehuis Walcheren worden per 1 januari 2023 
beëindigd. Deze voorzieningen worden voortaan gefinancierd uit het totale lumpsumbudget. 
Het college informeert deze organisaties over beëindiging van de subsidie. Het college 
informeert de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief en de gemeente 
Middelburg door middel van een brief over de tussentijdse beëindiging van de huidige basis- 
en deelovereenkomsten Wmo. Daarnaast geeft het college een reactie op het ongevraagd 
advies van de Wmo-adviesraad d.d. 1 december 2021. 
 
1351416 - Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022-2025 in 
Zeeland 
Vanaf 1 januari 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dit 
betekent voor de regio Zeeland dat niet alleen de huidige centrumgemeente Vlissingen, 
maar alle 13 Zeeuwse gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanraking 
komen met beschermd wonen.  
Vanaf 1 januari 2023 start de financiële doordecentralisatie en verschuiven de financiële 
middelen en de bijbehorende verantwoordelijkheid via een ingroeipad (2023 tot en met 2032) 
van de centrumgemeente naar alle 13 gemeenten. Deze doordecentralisatie is 
ondersteunend aan de transformatie van beschermd wonen. De gemeenten moeten immers 
meer financiële armslag krijgen om de lokale infrastructuur te versterken en beter toe te 
rusten op de zorgvraag van inwoners met een psychische kwetsbaarheid. De 
centrumgemeente constructie is voor beschermd wonen een aflopende zaak en de 13 
gemeenten gaan gezamenlijk een nieuwe governance inrichten. De verschuiving van de 
financiële verantwoordelijkheid vereist het maken van bindende bestuurlijke afspraken 
tussen de 13 gemeenten in Zeeland.  
De Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in Zeeland wordt nu ter 
vaststelling voorgelegd aan de 13 gemeenteraden. Hiermee hebben ook de 13 Zeeuwse 
gemeenten in Zeeland invulling gegeven aan de Norm voor Opdrachtgeverschap Beschermd 
Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Op het OZO van 18 november 2021 
hebben de bestuurders ingestemd met de definitieve concept Regiovisie. Tegelijkertijd heeft 
het OZO-thema-overleg Sociaal Domein op 24 november jl. een brief verstuurd naar de 
Artikel 12-inspecteur waarin zij aangeven dat het noodzakelijk is dat de reserve 
centrumtaken ultimo 2022 gezien wordt als een gezamenlijke Zeeuwse reserve. Dit is nodig 
om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het BW- en MO-pakket te kunnen 
aanvaarden. Het college stelt de gemeenteraad voor tot vaststelling over te gaan. 
 
1351163 - 2e begrotingswijziging 2021 CZW-bureau en programmabegroting 2022 
CZW-bureau 
De 2e begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022 van het bureau van het 
College voor Zorg en Welzijn (CZW-bureau) is in de vergadering van de Stuurgroep CZW-
bureau van 20 oktober 2021 voorgelegd voor advies. De stuurgroep heeft positief 
geadviseerd en de 13 gemeenten hebben ingestemd met deze begroting. Het college van de 
centrumgemeente Vlissingen stelt de 2e begrotingswijziging 2021 en de 
programmabegroting 2022 CZW-bureau vast en informeert de gemeenteraad hierover.  
 
  


