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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 19 
november 2019 
Vastgesteld op 26 november 2019 

1139598 - Rapport Rekenkamer inzake subsidiebeleid 
Het rapport "Helpt het subsidiebeleid om de doelen te bereiken?" geeft aanbevelingen voor 
een verbetering van het proces van subsidieverstrekking en het beter bereiken van doelen 
door middel van subsidiëring. Het college heeft haar zienswijze gegeven op de 
aanbevelingen (opgenomen in het rapport) en er worden reeds acties ondernomen die 
voortvloeien uit de aanbevelingen. De raad wordt voorgesteld de aanbevelingen te 
onderschrijven en het college opdracht te geven invulling te geven aan de uitwerking van de 
aanbevelingen. 

1146309 - Budgetoverhevelingen 2019 
Het college stelt de budgetoverhevelingen vast en stelt de gemeenteraad voor de 
programmabegroting 2019 en 2020 te wijzigen voor de budgetoverhevelingen en te wijzigen 
conform de 23ste raadsbegrotingswijziging 2019 en de 1e raadsbegrotingswijziging 2020. Dit 
besluit is deels onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthouder en de Artikel 
12-inspecteur. 

1149170 - Begrotingswijziging Veilig Thuis 2019 
Door de nieuwe Wet Meldcode is het aantal meldingen van Veilig Thuis zo toegenomen dat 
deze met de bestaande formatie niet afdoende kunnen worden behandeld. Om de personele 
formatie van Veilig Thuis uit te breiden stelt het AB van de GGD Zeeland voor 2019 en 2020 
begrotingswijzigingen voor en vraagt hiervoor een zienswijze aan de gemeenteraden. Voor 
2019 stemt het college in met het voorstel de bijdrage met € 124.000,- te verhogen en dit te 
dekken uit de algemene reserve van de GGD, met kanttekening dat wederom onvoldoende 
rijksmiddelen beschikbaar komen om nieuwe taken als gemeente uit te kunnen voeren.  
Voor 2020 stelt het AB voor een structureel bedrag van € 681.385,- extra te begroten en 
hiervan € 425.385,- te laten dekken door een bijdrage van de Zeeuwse gemeenten. 
Het college stemt hier mee in, maar sluit aan bij het voorstel van de GGD 
begeleidingscommissie om voor 2020 in plaats van € 681.385,- als overbrugging een 
bijdrage van € 300.000,- incidenteel vrij te maken om de meest noodzakelijke maatregelen te 
financieren. Het jaar 2020 wordt dan gebruikt om een beter beeld te krijgen van de 
structureel benodigde middelen, zonder dat de GGD zich al structureel vastlegt voor een 
hoog bedrag in de vorm van langdurige arbeidscontracten. Dit besluit is onder voorbehoud 
van de goedkeuring van de toezichthouder en de Artikel 12-inspecteur. 

1146621 - Beëindiging boodschappenservice Orionis Walcheren 
De boodschappenservice van Orionis Walcheren (een algemene voorziening onder de Wmo) 
wordt met ingang van 1 januari 2020 beëindigd. Van deze service wordt te weinig gebruik 
gemaakt (15 inwoners maken er gebruik van). De financiële besparing van € 50.449,40 
wordt verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2020. Orionis Walcheren wordt de opdracht 
gegeven om voor de gebruikers van de boodschappenservice, indien nodig, te zorgen voor 
een soepele overgang naar alternatieve oplossingen. 

1144355 - Onderzoeksrapport Wmo Individuele Begeleiding 
In januari 2019 zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten met zorgaanbieders voor onder 
andere de Individuele Begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. In deze 
overeenkomsten zijn kwaliteitseisen opgenomen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen. 
Vanwege de inwerkingtreding van een nieuwe contractperiode is een nulmeting uitgevoerd 
naar de kwaliteit van de geleverde ondersteuning. In september 2019 heeft het 
onderzoeksbureau haar resultaten aan de gemeente gepresenteerd. De algemene conclusie 
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uit het onderzoek is zeer positief. 91% van de respondenten is tevreden of zeer tevreden 
over de kwaliteit van de Individuele Begeleiding. Het college neemt kennis van het 
onderzoeksrapport over de kwaliteit van de Wmo Individuele Begeleiding en informeert de 
raad hierover middels een raadsinformatiebrief. 

1147514 - Voorstel tot APV 2013 negende wijziging i.v.m. huisvesting 
internationale werknemers 
Ten behoeve van de juridische borging en uitvoering van de Visie op de huisvesting van 
internationale werknemers wordt de raad voorgesteld afdeling 9 van de APV 'Toezicht op 
inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf' te wijzigen, met als doel het 
vergunningplichtig maken van complexgewijze huisvesting van (inter)nationale werknemers. 

1145041 - Besluit op de bezwaren tegen de bouw van 6 windmolens door C-RO 
en Eneco aan de Ritthemsestraat 497 te Ritthem 
C-RO exploiteert een handelsterrein aan de Ritthemsestraat 497 te Ritthem. Op dit terrein wil 
Eneco 6 windmolens bouwen. Om deze bouw mogelijk te maken is C-RO een gemeentelijke 
vergunning verleend om de nodige 6 percelen grond aan het handelsterrein (de milieu-
inrichting) te onttrekken. Eneco heeft een gemeentelijke besluit ontvangen waarin is 
vastgesteld dat voor deze bouw geen milieueffectrapportage (MER) behoefte te worden 
opgesteld.  
Tegen beide besluiten zijn bezwaren ingediend. De Commissie bezwaarschriften Vlissingen 
heeft over deze bezwaren een advies uitgebracht. De Commissie adviseert de 
bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren. Het college neemt de 
adviezen van de Commissie bezwaarschriften Vlissingen over en verklaart de indieners niet 
ontvankelijk in de bezwaren. 

1144261 - Zienswijze derde begrotingswijziging 2019 Orionis Walcheren 
Het dagelijks bestuur van GR Orionis Walcheren heeft een derde begrotingswijziging 2019 
aangeboden. De gemeenteraad wordt gevraagd om haar zienswijze hierop te geven. 
De belangrijkste mutaties in de voorliggende begrotingswijziging betreffen: 
• Aanpassingen van de Rijksvergoedingen; 
• CAO-aanpassingen; 
• Een lagere omzet van het Werkleerbedrijf; 
• Aanpassing van de verdeelsleutel. 

 

Deze begrotingswijziging van de GR resulteert in een tekort ad. € 179.000,-. Het aandeel van 
de gemeente Vlissingen in dit nadelig saldo bedraagt € 95.334,-. Door de aangepaste 
Rijksbudgetten verandert ook de verdeelsleutel in de GR, hetgeen voor Vlissingen resulteert 
in een hogere bijdrage in het tekort van Orionis Walcheren van € 24.370,-. Het college 
besluit het totale nadelige saldo ad. € 119.704,- ten laste te brengen van de algemene 
reserve van de gemeente Vlissingen. Dit besluit is onder voorbehoud van de goedkeuring 
van de toezichthouder en de Artikel 12-inspecteur. 

1145585 - Toevoeging artikel aan GR Orionis Walcheren tbv deelname 
werkgeversvereniging VNG 
Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. 
Hiermee vervalt de CAR/UWO en gaat de Cao Gemeenten gelden. Voor 
gemeenschappelijke regelingen gaat de VNG de Werkgeversvereniging samenwerkende 
gemeentelijke organisaties (WSGO) oprichten. GR-en die aansluiten bij de WSGO kunnen, 
na de inwerkingtreding van de Wnra, hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden 
als in de CAO Gemeenten zijn opgenomen. Het AB van Orionis Walcheren heeft 
aangegeven aan te willen sluiten bij de WSGO. De Gemeenschappelijke Regeling Orionis 
Walcheren bevat momenteel echter geen artikel voor deelname aan een vereniging. De GR 
moet hiertoe aangepast worden. Dat kan door het toevoegen van artikel 10.5. Het college 
stemt in met deze toevoeging en vraagt de raad ook hiermee in te stemmen. Tevens wordt 
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de raad voorgesteld aan het AB Orionis Walcheren aan te geven in te stemmen met het 
(voorgenomen) lidmaatschap door GR Orionis Walcheren van de WSGO. 

1144020 - 2e Bestuursrapportage 2019 
De 2e bestuursrapportage 2019 heeft betrekking op de eerste negen maanden van 2019. In 
de bestuursrapportage wordt teruggekeken naar deze maanden en vooruitgeblikt naar het 
einde van het jaar (jaarrekening 2019). De voor- en nadelen vanaf € 25.000,- worden 
toegelicht. Waar nodig is in deze rapportage in de toelichtingen (financieel en 
prestatieverantwoording) de aansluiting met de begroting 2020 gemaakt. Ook wordt in deze 
rapportage de stand van zaken van de majeure (raads) projecten weergegeven. Het college 
neemt kennis van de voortgang op de collegeprojecten. Daarnaast stelt het college de raad 
voor om in te stemmen met de 2e Bestuursrapportage 2019 met een totaal negatief resultaat 
van € 2.276.000,-; 

 hiervan het nadelige resultaat op het sociale domein en werk & inkomen als onderdeel 
van de 2e Bestuursrapportage 2019, zijnde € 2.334.000,-, te onttrekken aan de algemene 
reserve; 

 het voordelige resultaat op het sociaal domein en werk & inkomen als onderdeel van de 
2e Bestuursrapportage, zijnde € 269.000,- toe te voegen aan de algemene reserve; 

 het per saldo nadelig resultaat van de 2e Bestuursrapportage 2019 voor het gedeelte 
eigen risico zijnde € 211.000,- te onttrekken aan de algemene reserve; 

 de programmabegroting 2019 te wijzigen overeenkomstig de 18e,19e en 20e 
begrotingswijziging 2019; 

 bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring van de provincie 
en de inspecteur in het Artikel 12-traject. 
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