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2114761 - Principeverzoek tijdelijke huisvesting fysiotherapiepraktijk 
Koudekerkseweg 88 
Bethesda Vastgoed B.V. verzoekt de gemeente om medewerking te verlenen aan tijdelijke 
huisvesting van een fysiotherapiepraktijk op het terrein van het ziekenhuis aan de 
Koudekerkseweg 88. Dit is vooruitlopend op een definitieve verplaatsing van de 
fysiotherapiepraktijk die momenteel is gehuisvest aan Boulevard Bankert 156. Het college 
neemt een positieve grondhouding aan ten aanzien van de tijdelijke huisvesting met als 
voorwaarde dat de parkeersituatie rondom het ziekenhuis bij de afweging van de tijdelijke 
huisvesting moet worden betrokken en dat er voldaan moet worden aan de bijbehorende 
parkeerbehoefte. 

2120536 - Aanwijzingsbesluit gft-inzamelvoorziening hoogbouw deelgebied 
boven de Sloeweg 
Het college stelt voor om op 31 locaties boven de Sloeweg gft-cocons te plaatsen. Een gft-
cocon is een bovengrondse verzamelcontainer voor gft-afval. Hoogbouwwoningen en 
woningen zonder vrij achterom kunnen gebruiken maken van deze gft-cocons. Deze type 
woningen hadden eerder nog niet de mogelijkheid om hun gft-afval te scheiden. De 
voorgenomen locaties van de 31 gft-cocons zijn per brief in een ontwerp voorgelegd aan 
omwonenden. Reacties voor de locaties Papegaaienburg en Rosenburglaan hebben geleid 
tot een wijziging van 2 locaties. De indieners worden hierover geïnformeerd. 

2117972 - Dienstverleningsovereenkomst Orionis 2022 voor inkoop Financieel 
ontzorgen en Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) 
Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente de regietaak van de nieuwe Wet inburgering 
gekregen. Dit houdt in dat we als gemeente de regie hebben over en daarnaast ook 
verantwoordelijk zijn voor de inkoop van de verplichte onderdelen van de inburgering 
waaronder het ‘Financieel ontzorgen’ en de ‘MAP’. Het college gaat met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2022 een dienstverleningsovereenkomst aan met Orionis voor het 
Financieel ontzorgen en de MAP. Het college besluit onder voorbehoud van goedkeuring 
door de Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. 

2078505 - Dienstverleningsovereenkomst Vluchtelingenwerk 2022 voor 
maatschappelijke begeleiding en participatie verklaringstraject (PVT) 
Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente de regietaak van de nieuwe Wet inburgering 
gekregen. Dit houdt in dat we als gemeente de regie hebben over en daarnaast ook 
verantwoordelijk zijn voor de inkoop van de verplichte onderdelen van de inburgering, 
waaronder de maatschappelijke begeleiding en het PVT. Het college gaat met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 een dienstverleningsovereenkomst aan met 
VluchtelingenWerk voor de maatschappelijke begeleiding aan statushouders en het PVT. 
Daarnaast zet het college de huidige subsidierelatie met VluchtelingenWerk voor de 
basisdienstverlening voort voor het onderdeel ‘Basisdienstverlening’. Dit onderdeel is geen 
wettelijke taak waar een Rijksvergoeding tegenover staat, maar deze dienstverlening is wel 
van maatschappelijk belang. Het college besluit onder voorbehoud van goedkeuring door de 
Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. 
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