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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 14 april 2020 
Vastgesteld op 21 april 2020 

1171775 - Wijknetwerken Vlissingen per 2020 
Sinds juni 2018 is de gemeente bezig met de ontwikkeling van wijknetwerken. Met de 
wijknetwerken wordt op wijkniveau invulling gegeven aan een preventieve aanpak 
in het voorliggend veld voor zorg en ondersteuning (organisaties/diensten waar iedere 
inwoner een beroep op kan doen). De coördinatie ligt bij Stichting ROAT. Tot en met eind 
2019 is vanuit de gemeente intensief regie gevoerd op de netwerkoverleggen. Het college 
van B&W heeft kennisgenomen van de rapportage over deze periode en heeft besloten de 
regie op de netwerkoverleggen binnen de wijknetwerken te behouden binnen het team 
sociaal van de directie Ruimte en Samenleving. Het college stuurt hierover een brief aan 
Stichting ROAT en informeert de raad over de resultaten tot en met eind 2019 middels een 
brief. B&W wachten een concreter voorstel om uitvoering te geven aan het plan van aanpak 
artikel 12 af. 

1194990 - Schilderwerk Iguana 
De Stichting Iguana heeft op 2 juli 2019 een omgevingsvergunning gekregen voor het 
uitvoeren van schilderwerk aan de gevels van het pand van de Stichting aan het 
Bellamypark. Nadien heeft de Stichting aangegeven met de vergunningsvoorwaarden niet 
goed uit de voeten te kunnen. Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van de 
casus en vraagt de monumentencommissie in gesprek te gaan met Stichting Iguana om te 
toetsen of de commissie aanleiding ziet het advies aan het college aan te passen. Het 
college wacht het advies af en houdt de uitvoeringsacties op het gebied van toezicht en 
handhaving voorlopig aan. De art. 34 RvO-vragen van de fractie van 50Plus worden naar 
aanleiding van dit besluit beantwoord. 

1195343 - Schriftelijke inspraakronde Ontwikkelagenda Sociaal Domein 
Op 7 april 2020 stond een informatieve bijeenkomst over de concept-Ontwikkelagenda 
Sociaal Domein gepland. Deze bijeenkomst is komen te vervallen in verband met de 
maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus. Het college heeft 
besloten om als alternatief voor de informatieve bijeenkomst, een schriftelijke reactieronde 
voor de gemeenteraad van Vlissingen te houden. 

1195622 - Termijnen in relatie tot de coronacrisis 
Door een raadsfractie zijn vragen gesteld over indieningstermijnen voor zienswijzen en 
aanvragen voor subsidies in relatie tot de coronacrisis. Het college heeft besloten de 
gemeenteraad te informeren over hoe wordt omgegaan met indienings- en beslistermijnen 
middels een brief. 
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1193198 - Compensatiemaatregelen in verband met de coronacrisis met 
betrekking tot de centrumtaken maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en 
beschermd wonen 
De uitbraak van het coronavirus heeft het dagelijks leven sterk ontwricht. Het is een 
uitzonderlijke tijd die vraagt om uitzonderlijke maatregelen en in het bijzonder een uiterste 
inspanning van zorgorganisaties en professionals. Het college van B&W heeft besloten 
financiële zekerheid en ruimte te bieden aan zorgaanbieders, maatschappelijke opvang, 
vrouwenopvang en beschermd wonen; in geval van omzetderving of het anders moeten 
inzetten van bestaande middelen binnen de huidige financiering (tot in elk geval 1 juni 2020) 
en wanneer de noodzaak bestaat tot het verrichten van aanvullende activiteiten die 
meerkosten met zich meebrengen (bovenop de huidige financiering). Zorgaanbieders zijn 
verplicht dit meetbaar en toetsbaar te registreren. Bovenstaande is ook van toepassing op 
budgethouders van een PGB beschermd wonen. B&W zetten de bevoorschotting ten 
behoeve van de PGB's beschermd wonen voort en brengen de vastgestelde richtlijn voor 
opvang van dak- en thuisloze mensen onder de aandacht van (zorg)aanbieders van 
maatschappelijke opvang. Het college informeert de gemeenteraad middels een brief. 
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