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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 18 mei 2021 
Vastgesteld 25 mei 2021 

1297876 - Datalekken rapport gemeente Vlissingen 2020 
De gemeente Vlissingen is op grond van artikel 33 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) verplicht om datalekken te registreren. Bij een datalek gaat 
het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een 
organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. In 2020 zijn er in totaal 
negen datalekken gemeld, één melding is vervolgens gemeld aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Het college neemt kennis van het rapport datalekken 2020 en de 
aanbevelingen die hierin vermeld staan. 

1307724 - Brief zorgaanbieders BW, MO, VO inzake meerkostenregeling 2021 
In 2020 zijn de zorgaanbieders voor de Jeugdwet en Wmo inclusief de centrumtaken 
Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang geïnformeerd over de 
meerkostenregeling in het kader van COVID-19. De regeling voor 2020 is inmiddels definitief 
gesloten. Ook in 2021 is de meerkostenregeling van kracht. Naar verwachting wordt pas in 
december 2021 meer duidelijk over de toepassing van de regeling en de beschikbare 
middelen. Het college informeert de zorgaanbieders Beschermd wonen, Maatschappelijke 
opvang en Vrouwenopvang door middel van een brief over de stand van zaken met 
betrekking tot de meerkostenregeling voor het jaar 2021. 

1300910 - Wijziging deelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning april 
2021 
Het college heeft de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke 
Ondersteuning op verschillende onderdelen gewijzigd. Er wordt een meldplicht voor de 
zorgaanbieder richting de gemeentelijke toegang toegevoegd voor wanneer er signalen van 
onveiligheid zijn door het ontbreken van contact met de cliënt. Ook wordt de bouwsteen 
'Specialistische individuele begeleiding extra' en het onderdeel 'Besluitvorming' toegevoegd. 
Daarnaast wordt het opsplitsen van onderdelen gelinkt aan administratie en declaratie in een 
nieuwe bijlage. 

1304300 - Vaststellen nota VTH beleid Zeeland 2021 
De nota VTH beleid Zeeland 2021 beschrijft de algemene uitgangspunten hoe de overheden 
met vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) omgaan. Het grote voordeel van 
deze nota VTH beleid is dat alle overheden en bevoegde gezagen binnen Zeeland op 
eenzelfde wijze omgaan met VTH vraagstukken. Het ontwerp van de nota heeft voor 
iedereen ter inzage gelegen. In de inspraakperiode is één zienswijze ingediend. Deze 
zienswijze geeft geen aanleiding om de nota aan te passen. Het college stelt de nota VTH 
beleid Zeeland 2021 vast en informeert de raad hierover via een raadsinformatiebrief. 
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1308173 - Subsidie aanvraag Volkshuisvestingsfonds 
Om deel te kunnen nemen aan de subsidieregeling van het Volkshuisvestingsfonds van de 
Rijksoverheid moet het college uiterlijk 18 mei 2021 ingestemd hebben om mee te doen met 
de gebundelde aanvragen die via de provincie Zeeland worden verzameld om ingediend te 
worden bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De 
subsidieregeling is bedoeld voor het verduurzamen van achterstallig onderhoud aan en/of 
levensloopbestendig maken van verouderd particulier woningbezit van eigenaren met een 
(te) laag inkomen om dit zelf te kunnen oppakken. Als de gemeente mee doet met de 
aanvraag en deze wordt toegekend, dan moet zij voor de uitvoering een eigen 
subsidieregeling vaststellen. De regeling gaat uit van 10% eigen bijdrage in de totale kosten 
door de eigenaar-bewoner. Van de overige 90% kosten is maximaal 70% subsidie bijdrage 
van het Rijk beschikbaar en wordt 30% dekking gevraagd van de gemeente. 
De gemeente bepaalt zelf hoeveel middelen zij wil inzetten (via het instellen van een 
subsidieplafond) en in welk tempo (het mag maximaal 10 jaar duren) daar een beroep op 
kan worden gedaan. Daardoor loopt de gemeente weinig tot geen financiële risico's en 
bepaalt zij zelf de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Het college besluit deel te nemen 
aan de concept-subsidieaanvraag en kiest voor het scenario met een maximale WOZ-
waarde van € 130.000 (prijspeil 2018) en een verwachte participatievraag van maximaal 
75%. Deelname is onder voorwaarde van instemmen in kadernota. 
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